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ABSTRAKT

 P�edm�tem této diplomové práce je projekt vina�ského provozu s restaurací a 

ubytováním v obci Strážovice nedaleko Kyjova. Sou�ástí práce jsou studie 

navrženého objektu i výkresy pro provedení stavby. 

 V objektu jsou navrženy t�i r�zné provozy - vina�ství, restaurace a ubytování. 

Provoz vina�ství zahrnuje, krom� zpracování, úpravu a zrání vína, také 

skladování, distribuci a prodej vína. Stravovací provoz zahrnuje kuchyni s 

p�íslušenstvím, restauraci se stolováním, odd�lený salonek, kvelbený sklep se 

stolováním a degusta�ní místnost. Salonek, sklep i degusta�ní místnost jsou 

primárn� ur�eny pro r�zné firemní akce, konference, svatby, rodinné oslavy a 

podobn�.  

 Pro stavbu jsem vybrala pozemky na okraji jihomoravské obce Strážovice, 

které jsou ve svahu. Hlavním d�vodem tohoto rozhodnutí je výhled, který toto 

místo nabízí díky své vyšší poloze. Také se obec nachází v regionu, pro který je 

výroba vína typická. 

 Tvar objektu je obdélníkový a má t�i podlaží. Dv� vyšší podlaží jsou ustupující 

oproti prvnímu podlaží. Tím je vytvo�ena �ást terasy, na kterou navazuje její 

oválná �ást na sloupech. Suterénní podlaží je zasazeno zcela pod terén, pouze 

z jižní strany má �áste�n� odkrytou fasádu s obkladem. Nosná konstrukce je 

monolitická železobetonová. Nadzemní podlaží mají prov�trávanou fasádu. V 

prvním nadzemním podlaží je fasáda opat�ena d�ev�ným obkladem a v druhém 

nadzemním podlaží omítkou. Svislé nosné konstrukce tvo�í vápenopískové 

tvárnice a konstrukce stropu je monolitická železobetonová. St�ešní konstrukci 

tvo�í d�ev�né sbíjené vazníky s obloukovým horním pásem. Na st�eše jsou 

osazeny fotovoltaické panely pro výrobu elekt�iny, která je využívána pro chod 

objektu. Deš�ová voda je zachycována do nádrže a jsou v objektu dále 

využívány. Splašková voda je �išt�na v malé �istírn� odpadních vod a tato voda 

je také využívána v objektu. Zbylé zne�išt�né vody jsou zachycovány do 

odpadní jímky. 
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 Projekt vina�ského domu klade mimo jiné d�raz na statické a vhodné 

dispozi�ní �ešení, tepeln� technické vlastnosti všech obalových konstrukcí, 

požární bezpe�nost objektu a podobn�. Výkresy, schémata a vizualizace stavby 

jsou zpracovány ve výukové verzi projek�ního programu ArchiCAD. 
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ABSTRACT 

 The subject of this master thesis is a design of wine house which comes 

together with restaurant and accommodation in Strazovice near Kyjov. It 

includes design study and all the detailed drawings of the building. 

 The building is designed with three services - winery, restaurant and 

accommodation. Winery is divided into separate rooms for wine processing, 

finishing and wine aging, also storage, distribution and sale of wine. Canteen 

service includes kitchen with accessories, restaurant with dining, separated 

lounge, vaulted cellar and room for degustation. Lounge, cellar and degustation 

room is primary determined for different corporate events, conferences, 

weddings, family events and others. 

 For building were chosen descending lands at the edge of Strazovice.. The 

main reason for this decision is the view that this place provides because of its 

higher position. Also this village is a part of region, for which wine production is 

typical. 

 The shape of the object is rectangular and consists of three floors. Two upper 

floors are receding with comparison to the first floor. This formed a part of 

terrace which is connected with the oval part on pillars. Basement is situated 

completely below ground, only the south side is partly uncovered. Construction 

is made of reinforced concrete. Ground floors are with ventilated frontage. 

Frontage of the first floor is covered with wooden cladding, and frontage of the 

second floor is covered with plaster. Vertical constructions are made of lime-

sand blocks and horizontal constructions are reinforced concrete. The roof is 

built of wooden trusses with arched upper part. On the roof there are installed 

photovoltaic panels for electricity which is used in the building. Rainwater is held 

in tank, servers as a water supply for the building. Wastewater is depurated in 

small sewage plant which is further conducted into the building. Other 

wastewater is captured in the sump. 
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 Projection of the winery emphasis, inter alia, on static and appropriate layout, 

thermal properties of casing constructions, fire safety of the building and others. 

Drawings, charts and visualization have been processed in educational version 

of design software ArchiCAD. 
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1. ÚVOD 

 Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Novostavbu vina�ského 

domu. Toto téma jsem si vybrala z toho d�vodu, že naše rodina malý 

vinohrad má a také proto, že m�j d�de�ek m� k vínu vždycky vedl. Hlavní 

inspirací mi bylo n�kolik vina�ství a objekt� podobného rozsahu na Jižní 

Morav�, které jsem p�ed za�átkem zpracovávání tématu navštívila a kde mi 

byl majiteli, p�ípadn� zam�stnanci ochotn� celý provoz ukázán a technologie 

zde p�iblížena. 

 Diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci vina�ství s 

restaurací a ubytováním ve Strážovicích. Objekt je navržen pro zpracování 

hrozn�, zrání, uchovávání a prodej vína. Dále objekt nabízí možnost 

stravování v restauraci, odd�leném salonku, kvelbeném sklep� a v 

degusta�ní místnosti. Salonek, sklep a degusta�ní místnost jsou primárn�

ur�eny pro firemní akce, konference r�zného typu, svatby a jiné rodinné 

oslavy a podobn�. U objektu se p�edpokládá využívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Pozemky se nacházejí na okraji malé a 

klidné obce. �ástí pozemk� vede ochranné pásmo pozemní komunikace I. 

t�ídy a ochranné pásmo regionálního biokoridoru. Stavba je zcela 

podsklepena a má dv� nadzemní podlaží. Suterén je zasazen celou výškou 

pod terén, pouze �ást jižní fasády je odkryta. Vina�ský provoz je situován v 

suterénu. Zde se také nachází kvelbený pobytový sklep pro hosty. Nadzemní 

podlaží jsou oproti podzemnímu ustupující, �ímž je vytvo�ena terasa. V 

prvním nadzemním podlaží jsou prostory pro administrativní �innost, 

hygienické zázemí zam�stnanc�, recepce, restaurace, salonek a prodejna 

vína a drobného vina�ského p�íslušenství. Z restaurace i salonku je možný 

p�ístup na terasu, která nabízí krásný výhled na okolí. Druhé nadzemní 

podlaží je zcela vyhrazeno pro ubytování host�.  P�evážn� se zde nacházejí 

dvoul�žkové pokoje a jen pár jednol�žkových pokoj�. St�echa je oblouková z 

d�ev�ných vazník� a jsou na ní osazeny fotovoltaické panely pro výrobu 

elekt�iny. Na pozemku jsem dále navrhla akumula�ní nádrž pro deš�ové vody 

odvád�né ze st�echy a terasy objektu a malou �istírnu odpadních vod. Voda 

z t�chto za�ízení bude dále využívána jako voda užitková pro zalévání, 
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splachování a podobn� a to hlavn� z d�vodu, aby nedocházelo k plýtvání 

pitné vody a nešetrnosti k životnímu prost�edí.  

 Práce obsahuje projektový zám�r, studie objektu, výkresovou 

dokumentaci v�etn� detail� kritických míst, posouzení z hlediska stavební 

fyziky a požární bezpe�nosti stavby. Dále práce obsahuje výpo�ty nutné k 

návrhu jednotlivých prvk� stavby a výpisy prvk�. Sou�ástí diplomové práce je 

návrh fotovoltaického systému pro výrobu elekt�iny, která bude využívána pro 

chod objektu. Díky komunikaci s n�kolika vina�stvími, jsem se dozv�d�la 

spot�ebu elekt�iny objekt� srovnatelného rozsahu a tím mohla optimalizovat 

návrh výkonu fotovoltaického pole. Dále je sou�ástí diplomové práce také 

celková vizualizace stavby, ale také jednotlivých prvk� stavby.  

 Hlavním zám�rem práce je navržení vina�ství s nízkou energetickou 

náro�ností a co nejmenším negativním dopadem na životní prost�edí.  
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2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

2.1 PR�VODNÍ ZPRÁVA 

2.1.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

2.1.1.1 ÚDAJE O STAVB�

a) Název stavby: Novostavba vina�ského domu 

b) Místo stavby: Strážovice [586595] 

   okres Hodonín 

   kraj Jihomoravský 

Katastrální území: Strážovice [756865] 

Parcely:  405/5 

   748/2 

   748/3 

   748/4 

   748/5 

   748/6 

2.1.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Jméno:  Vojt�ch 

P�íjmení:  Šalša 

Titul:   Bc. 

Adresa:  Vinohrady 1258, 69701 Kyjov - N�t�ice 

2.1.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Hlavní projektant: Bc. Vendula Kou�ilová 

   Mezivodí 2216/23, 69701 Kyjov - N�t�ice 

Kontaktní osoba: Bc. Vendula Kou�ilová, 

    email: KourilovaV@study.fce.vutbr.cz 
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2.1.2 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJ�

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejichž základ�

byla stavba povolena. 

 Bylo vydáno územní rozhodnutí o zm�n� využití území a stavební 

povolení. Územní rozhodnutí i stavební povolení vydal M�stský ú�ad Kyjov, 

odbor stavební ú�ad.  

Adresa pracovišt�: M�stský ú�ad Kyjov 

   Stavební ú�ad 

   Masarykovo nám�stí 1 

   69701 Kyjov 

 Byl vydán souhlas k odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu. 

Jelikož plánovaný objekt souvisí s podnikáním, bude stanoven také finan�ní 

odvod. 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 

jejímž základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní 

stavby. 

 Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provád�ní 

stavby byla studie objektu schválená v �ervnu roku 2014.  

c) Další podklady. 

 Dále byl p�i zpracování dokumentace pro provád�ní stavby využit 

projektový zám�r objektu, údaje z katastrálního ú�adu, geografické a geologické 

parametry území, údaje o inženýrských sítích, požadavky stavebníka a ve�ejné 

mapové servery. 

2.1.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah �ešeného území. 

 Pozemky se nachází v obci Strážovice, nedaleko Kyjova. Pozemky leží 

na okraji obce. Jsou svažité - svahují se od severu k jihu. Pozemky jsou 
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využívány k zem�d�lským ú�el�m. Na pozemcích se nenacházejí žádné 

stavení objekty ani vzrostlá zele�. Radonové riziko je nízké. 

obr. 1 - �ešené území, zdroj: google.cz/maps a vlastní úprava

 Pozemky jsou p�ístupné z ú�elové pozemní komunikace s asfaltovým 

povrchem, která vede podél pozemk�. Tato ú�elová komunikace je napojena na 

pozemní komunikaci první t�ídy I/54. �ástí pozemku vede ochranné pásmo této 

pozemní komunikace. 

obr. 2 - Napojení na dopravní infrastrukturu, zdroj: google.cz/maps a vlastní úprava 

 Plocha všech parcel je 36 468 m2. Zastav�ná �ást �iní 1579 m2 z 

celkového pozemku. �ástí pozemku vede regionální biokoridor. Jeho hranice 

budou p�i výstavb� i užívání objektu dodrženy. Nemovitosti jsou v územním 
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obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí �R vykonává Katastrální ú�ad 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovišt� Kyjov.  

obr. 3 - Katastrální mapa s vyzna�ením obvodu pozemku, zdroj: portál nahlizenidokn.cuzk.cz a 

vlastní úprava 

�. PARCELNÍ 

�ÍSLO 

VÝM�RA 

[m2] 

TYP 

PARCELY 

DRUH 

POZEMKU 

ZP	SOB 

OCHRANY 

NEMOVITOSTI 

OMEZENÍ 

VLASTNICKÉHO 

PRÁVA 

1 405/5 322 p. kat. nem. ostatní plocha není evidováno není evidováno 

2 748/2 25 676 p. kat. nem. orná p�da zem. p�dní fond není evidováno 

3 748/3 2 790 p. kat. nem. orná p�da zem. p�dní fond není evidováno 

4 748/4 2 869 p. kat. nem. orná p�da zem. p�dní fond není evidováno 

5 748/5 642 p. kat. nem. orná p�da zem. p�dní fond není evidováno 

6 748/6 4 169 p. kat. nem. orná p�da zem. p�dní fond není evidováno 

tab. 1 - Vý�et pozemk� �ešeného území, zdroj: vlastní sestavení 

Vlastnické práva: 

 405/5 - obec Strážovice, �.p. 196, 696 38 Strážovice 

 748/2 - obec Strážovice, �.p. 196, 696 38 Strážovice 

 748/3 - Ji�í Nedv�d, Lidická 1129/2, 697 01 Kyjov 

 748/4 - Karel Ko�ínek, �.p. 27, 696 38 Strážovice 
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 748/5 - Marie Franková, K�epická 216, 691 63 Velké N�m�ice 

 748/6 - MUDr. Pavel Hoja�, Karla �apka 2253/25, 697 01 Kyjov 

 Inženýrsko-geologický pr�zkum nebyl proveden, jelikož se jedná o 

studentskou práci. Další údaje o pozemcích jsou k dispozici v p�íloze - složka A. 

b) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�. 

 V katastru nemovitostí je evidována ochrana zem�d�lským p�dním 

fondem. Byl vydán souhlas k odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu.  

Jiná omezení ani ochrana zde není evidována.  

 Pozemky se nenacházejí v záplavovém území. Pozemky nezasahují 

žádnou svou �ástí do chrán�ného území ani památkové zóny �i rezervace. Na 

pozemcích nejsou aktivní žádné plošné sesuvy. Poblíž lokality se nacházejí dv�

aktivní sesuvná území. 

obr. 4 - Svahová nestabilita území, zdroj: geology.cz a vlastní úprava 

 Na severní �ást pozemku zasahuje silni�ní ochranné pásmo pozemní 

komunikace I. t�ídy I/54. Dále �ástí pozemku vede ochranné pásmo 

regionálního biokoridoru. Tato pásma nebudou b�hem výstavby ani užívání 

objektu narušována. 
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obr. 5 - Územní plán obce Strážovice, zdroj: mestokyjov.cz 

c) Údaje o odtokových pom�rech. 

 Všechny deš�ové vody ze zastav�né �ásti pozemku budou odvád�ny do 

nádrže. Do této nádrže bude odvád�na deš�ová voda ze st�echy objektu a z 

teras a také z drenážního systému kolem základových konstrukcí. V areálu je 

plánováno i vybudování malé �istírny odpadních vod. Tato voda spole�n� s 

vodou deš�ovou budou dále využity jako voda užitková pro provoz objektu. 
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d) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opat�ení, p�ípadn� nebyl-li vydán územní 

souhlas. 

 Bylo vydáno územní rozhodnutí o zm�n� využívání území.  Dle platného 

územního plánu je �ást plochy orné p�dy ur�ena pro ob�anské vybavení. Do 

pozemk� zasahuje silni�ní ochranné pásmo. �ást pozemku je ozna�ena jako 

regionální biokoridor. Tato ochranná pásma nesmí být b�hem výstavby ani 

užívání objektu narušena. Územní plán je k dispozici v bodu 2.1.3 Údaje o 

území, �ást b). 

 Nový územní plán je nyní ve fázi vypracovávání odborem územního 

plánování M�stského ú�adu v Kyjov�. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s 

regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 

povolením stavby a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v 

užívání stavby údaje o jejím souladu s územn� plánovací dokumentací. 

 Bylo vydáno územní rozhodnutí o zm�n� využívání území. O zm�nu 

využívání území bylo žádáno z d�vodu pot�eby rozší�ení plochy ur�ené pro 

ob�anskou vybavenost dle platného územního plánu. Soub�žn� byl vydán 

souhlas s odn�tím p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu. Protože plánovaný 

objekt souvisí s podnikáním, bude stanoven také finan�ní odvod. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území. 

 Stavba nebude zasahovat na sousední pozemek. Stavba nebude 

narušovat architektonické a urbanistické hodnoty stávající zástavby. Bude 

zajišt�n prostor po p�íjezd vozidel pro zásobování a prostor po stání t�chto 

vozidel p�i nakládání a vykládání. V blízkosti navrhovaného objektu se 

nenacházejí žádné objekty. Stavba nebude narušovat b�žný chod v území. P�i 

návrhu i realizaci musí být dodrženy všechny obecné požadavky dané 

legislativou. 
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g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�. 

 Projektovaný objekt není v rozporu s žádnými pravidly týkajícímu se 

životního prost�edí. Objekt ani jeho provoz nemá žádný výrazn� negativní vliv 

na životní prost�edí ani jej nebude nadm�rn� zat�žovat. 

 Objekt neporušuje hygienické p�edpisy pro dané provozy. Vodovodní, 

plynovodní i elektrická p�ípojka bude z�ízena dle všech platných p�edpis� a 

požadavk� týkajících se realizace i užívání. 

 V navrhovaném objektu je �ešena i požární bezpe�nost. Budou dodrženy 

všechny požadavky požární ochrany. V objektu je umožn�n i p�ístup osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

h) Seznam výjimek a úlevových �ešení. 

 Nejsou uplatn�ny žádné výjimky ani úlevová �ešení. 

i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic. 

 S navrhovaným objektem nejsou p�edpokládány žádné další investice. 

j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle 

katastru nemovitostí). 

�
PARCELNÍ 

�ÍSLO 

VÝM�RA

[m2] 
VLASTNICTVÍ 

ZP	SOB 

VYUŽITÍ 

DRUH 

POZEMKU

1 1891/7 1210 �eská republika silnice 
ostatní 

plocha 

2 1879/19 272 

obec Strážovice, 

�.p. 196,  

69638 Strážovice 

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 

3 1879/9 1561 

Ji�í Nedv�d, 

Lidická 1129/3, 

69701 Kyjov 

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 
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�
PARCELNÍ 

�ÍSLO 

VÝM�RA

[m2] 
VLASTNICTVÍ 

ZP	SOB 

VYUŽITÍ 

DRUH 

POZEMKU

4 1879/21 337 

obec Strážovice, 

�.p. 196,  

69638 Strážovice 

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 

5 1879/18 36 

Milada Menšíková, 

Mezivodí 2101/36, 

69701 Kyjov - N�t�ice

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 

6 1879/20 46 

obec Strážovice, 

�.p. 196,  

69638 Strážovice 

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 

7 1879/16 165 

MUDr. Pavel Hoja�, 

Karla �apka 2253/25,

69701 Kyjov - N�t�ice

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 

8 1879/28 68 

obec Strážovice, 

�.p. 196,  

69638 Strážovice 

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 

9 1879/27 31 

obec Strážovice, 

�.p. 196,  

69638 Strážovice 

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 

10 1879/24 33 

Zemagro, spol s.r.o., 

�.p. 205, 

69638 Strážovice 

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 

11 1879/26 68 

obec Strážovice, 

�.p. 196,  

69638 Strážovice 

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 

12 1879/23 23 

Josef Hofman, 

Nádražní 17, 

69603 Dub�any 

ostatní 

komunikace

ostatní 

plocha 

13 748/11 1839 

Milada Menšíková, 

Mezivodí 2101/36, 

69701 Kyjov - N�t�ice

- orná p�da 

tab. 2 - Seznam sousedních a dot�ených pozemk�, zdroj: výpis dle nahlizenidokn.cuzk.cz 
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obr. 6 - Ortofotomapa s vyzna�ením katastrálních hranic pozemk�, zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

obr. 7 - Katastrální mapa, zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 
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2.1.4 ÚDAJE O STAVB�

a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby. 

 Navrhovaný objekt je nová stavba s terénními úpravami a sadbou 

zem�d�lských plodin - vinné révy. 

b) Ú�el užívání stavby. 

Objekt slouží pro výrobu a distribuci vína. To zahrnuje p�íjem hrozn�, 

jejich zpracování, dále úpravu hroznového moštu a zrání vína a jeho uchování, 

pln�ní do lahví a skladování. Mimo tento provoz poskytuje objekt i stravovací a 

ubytovací služby. N�které prostory jsou primárn� ur�eny pro firemní akce, 

r�zné konference, svatby, rodinné oslavy a podobné události. Prostory 

restaurace jsou ur�eny pro každodenní poskytování stravovacích služeb. V 

objektu je z�ízena i kuchyn� se všemi pot�ebnými pomocnými prostory. 

Sou�ástí objektu je i prodejna vína a drobných vina�ských pot�eb. K dispozici 

jsou také parkovací plochy. 

c) Trvalá nebo do�asná stavba. 

 Navrhovaný objekt je trvalou stavbou. 

d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�. 

 Stavba není kulturní památkou. Pozemky nezasahují do chrán�ného 

území ani do památkové zóny ani rezervace. Do pozemk� zasahuje silni�ní 

ochranné pásmo pozemní komunikace první t�ídy I/54. �ást pozemku je 

ozna�ena jako regionální biokoridor. Tato ochranná pásma nesmí být b�hem 

výstavby ani užívání objektu narušena. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných 

technických požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

 V objektu se p�edpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Objekt je navržen tak, aby spl�oval všechny požadavky dané 

p�íslušnou legislativou, a spl�uje všechny p�edpoklady pro využívání objektu 
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osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V objektu je z�ízen výtah 

s kabinou o rozm�rech 1,1 x 1,4 m. Manipula�ní prostor p�ed výtahem musí mít 

minimální rozm�ry 1,2 x 1,5 m. Dve�e do výtahové kabiny mají ší�ku 900 mm. 

Vstupní dve�e do místností, kde se p�edpokládá p�ítomnost osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, mají pr�chozí rozm�ry minimáln� 800 mm. Do 

pokoje pro ubytování t�chto osob vedou dve�e s pr�chozím rozm�rem 900 mm. 

Všechny tyto dve�e nemají prahy. V objektu je vyhrazeno hygienické zázemí 

pro tyto osoby a je navrženo dle platných p�edpis�. Horní hrana sedátka 

záchodové mísy je 460 mm nad podlahou. Místnost samostatného 

bezbariérového WC je opat�ena madlem, které je instalováno ve výšce 800 mm 

nad podlahou. Tam, kde je výškový rozdíl ploch v�tší, než 25 mm je možnost 

využití bezbariérové rampy, p�ípadn� výtahu. Vstupy do objektu mají pr�chozí 

rozm�ry 2,0 m, pouze vstup do prodejny vína z exteriéru má pr�chozí rozm�ry 

1,0 m. P�ed každým vstupem do objektu je plocha o ší�ce 2,0 m s funkcí 

záv�t�í. Vstupy do objekt� jsou vyvýšeny o 150 mm nad p�ilehlý terén. Tento 

výškový rozdíl je vyrovnán schodem a bezbariérovou rampou o sklonu 1:16. 

Bezbariérová rampa je široká 1,8 m. Na parkovišti jsou vyhrazena 2 parkovací 

stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk�

vyplývajících z jiných právních p�edpis�. 

 Projektovaný objekt není v rozporu s žádnými pravidly týkajícímu se 

životního prost�edí. Objekt ani jeho provoz nemá žádný výrazn� negativní vliv 

na životní prost�edí ani jej nebude nadm�rn� zat�žovat. 

 Objekt neporušuje hygienické p�edpisy pro dané provozy. Vodovodní, 

plynovodní i elektrická p�ípojka bude z�ízena dle všech platných p�edpis� a 

požadavk� týkajících se realizace i užívání. 

 V objektu je dle p�edpis� �ešena i požární bezpe�nost, bezbariérový 

p�ístup a tepelná technika. 

g) Seznam výjimek a úlevových �ešení. 

 Nejsou uplatn�ny žádné výjimky ani úlevová �ešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby. 

Plocha pozemk�:  36 468 m2  

Využitá plocha:  2 739 m2  

Zastav�ná plocha:  1 207,26 m2  

Zpevn�né plochy:  1 531,74 m2  

Ozelen�né plochy:  206,49 m2  

Obestav�ný prostor: 13 385,07 m3  

Energeticky vztažná pl.: 2 852,55 m2  

    2 140,61 m2 - zóna 1 

    711,94 m2 - zóna 2 

Užitná plocha:  2 337,02 m2  

    1S - 1 034,29 m2  

    1NP - 645,71 m2  

    2NP - 657,02 m2  

Konstruk�ní výška 1S: 4,75 m 

Konstruk�ní výška 1NP: 4,15 m 

Konstruk�ní výška 2NP: 3,65 m 

Po�et funk�ních jednotek:  4 

Plochy funk�ních jednotek: vina�ství - 696,37 m2  

     restaurace - 798,90 m2  

     ubytování - 776,30 m2  

     prodejna - 65,45m2  

Po�et zam�stnanc�:  max. 25 osob 

     vina�ství - 5 osob (další 3 - 4 osoby sezónn�) 

     restaurace - 12 osob 

     ubytování - 3 osoby 

     prodejna - 1 osoba 

Po�et host�:    max. 167 osob 

     restaurace - 40 osob 

     salonek - 30 osob 

     sklep - 40 osob 

     degusta�ní místnost - 15 osob 
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     ubytování - 42 osob 

Po�et parkovacích míst:  47 stání 

     zam�stnanci - 7 stání 

     hosté - 40 stání (2 stání pro osoby s   

     omezenou schopností pohybu a orientace) 

i) Základní bilance stavby. 

Vytáp�ní: 

 V objektu je navrženo teplovodní vytáp�ní prost�ednictvím designových 

deskových otopných t�les Koratherm Horizontal. T�lesa mají topné ocelové 

profily orientovány vodorovn�. Otopná t�lesa mají šedá nát�r. Otopná soustava 

je dvoutrubková s nuceným ob�hem topné vody. Teplotní spád otopné vody je 

55/45°C. Topná voda je oh�ívána pomocí kondenza�ního plynového kotle 

Buderus Logano plus GB2012-40 s maximálním výkonem 36,8 kW p�i 80/60 °C 

a 40 kW p�i 50/30 °C. Kotel je stacionární o rozm�rech 964x600x795 mm (v/š/d) 

a jeho hmotnost je 85 kg. 

 Pot�eba tepla na vytáp�ní za rok je 64,3 MWh/rok. Energeticky vztažná 

plocha je 2 852,55 m2. M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní je tedy 22,54 

kWh/m2/rok. Výpo�et byl proveden pomocí internetové aplikace na TZB-info. 

Chlazení: 

 Objekt je rozd�len na dv� teplotní zóny. Provoz vina�ství je teplotní zóna 

2. Výpo�tová teplota v této zón� je 13,5 °C. V prostorech ur�ených pro uložení 

vína se p�edpokládá pot�eba chlazení v letních m�sících. Zónu 1 tvo�í ostatní 

provozy. Výpo�tová teplota v t�chto prostorech je 20,6 °C. V zón� 1 se 

nep�edpokládá pot�eba chlazení. 

Teplá voda: 

 Teplá voda bude oh�ívána prost�ednictvím druhého stacionárního 

kondenza�ního plynového kotle Buderus Logano GB212-22. Maximální výkon 

kotle p�i 50/30 °C je 22 kW. Kotel má rozm�ry 964x600x625 mm (v/š/d) a jeho 

hmotnost je 65 kg. Teplá voda bude udržována v zásobníku Buderus Logalux 
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L2TN. Jedná se o dvojitý zásobník teplé vody o objemu 2x550 l, celkem tedy 

1100 l. Rozm�ry zásobníku jsou 1 000x1 510x 2 030 mm (š/d/v). 

Spot�eba vody dle vyhlášky �. 120/2011 Sb.: 

DRUH SPOT
EBY 

SM�RNÉ 
�ÍSLO 

POT
EBY
[m3] 

MJ 
PO�ET 

MJ 

POT
EBA 
VODY 

[m3/rok] 

ubytování 45 l�žko/rok 42 1 890 

restaurace 140 zam�stnanec/rok 12 1 680 

vina�ství 26 zam�stnanec/rok 5 130 

okrasná zahrada 16 - - 16 

celkem 3 716 

SPOT
EBA VODY ZA ROK (+5%) 
3 902 m3/rok 

3 901 800 l/rok 

SPOT
EBA VODY ZA DEN 
11 m3/den 

10 690 l/den 

Pot�eba teplé vody dle �SN EN 15316 - 3 - 1: 

DRUH POT
EBY 
POT
EBA 

TV 
[l/MJ/den] 

MJ PO�ET MJ 
POT
EBA 

VODY 
[l/den] 

�

ubytování 28 l�žko 42 1 176 
�

restaurace 20 jídlo 200 4 000 
�

provoz 30 sprcha 5 150 
�

celkem 5 326 
�

�

POT
EBA TEPLÉ VODY ZA DEN (+5%) 
Ww,day = 5 592 l/den 

�

Ww,day = 5,59 m3/den 
�

POT
EBA TEPLÉ VODY ZA ROK 
Ww = 1 931 240 l/rok 

�

Ww = 1931,24 m3/rok 
�

POT
EBA ENERGIE PRO P
ÍPRAVU TV 
ZA DEN 

Qw,day = 1 052,41 MJ/den 
�

Qw,day = 87,66 kWh/den 
�

POT
EBA ENERGIE PRO P
ÍPRAVU TV 
ZA ROK 

Qw = 363 440,06 MJ/rok 
�

Qw = 30 272,19 kWh/rok 
�
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V�trání: 

 V objektu je navrženo nucené v�trání se zp�tným ziskem tepla. Jsou 

navrženy dv� rekupera�ní jednotky. Jedna je instalovaná v zón�1 a druhá je 

instalována pro zónu 2. V zón� 1 v�trání zajiš�uje jednotka Atrea Duplex Multi-V 

6500 s ú�inností rekuperace 86%. Jednotka slouží v zón� 1 pouze pro vým�nu 

vzduchu. Intenzita vým�ny vzduchu se p�edpokládá n = 1 h-1. V kuchyni je 

navíc instalována digesto� s rekuperací o ú�innosti 68%. Rozm�ry jednotky jsou 

1 600x1 065x2 800 mm (v/š/d). V zón� 2 je navržena rekupera�ní jednotka 

Atrea Duplex Flexi 1100 s ú�inností rekuperace 86%. V jednotce je navíc 

instalováno za�ízení pro chlazení prostor� v letním období. Tato jednotka dále 

umož�uje teplovodní doh�ev vzduchu. Intenzita vým�ny vzduchu v t�chto 

prostorách se p�edpokládá n = 0,3 h-1. Rozm�ry jednotky jsou 1 700x1 100x395 

mm (d/v/š). 

Deš	ová voda: 

 Deš�ová voda bude ze st�ech odvád�na do akumula�ní nádrže a bude v 

objektu dále využívána jako užitková voda, nap�. pro splachování WC a 

zálevání. Ro�ní úhrn srážek v dané lokalit� �iní 600 mm. Dostupné množství 

deš�ových vod je 50  544 l. Na základ� tohoto množství byla navržena nádrž 

Glynwed Columbus XXL s litinovým poklopem a p�epadem do vsaku. Objem 

nádrže je 26 000 l. Návrh byl proveden prost�ednictvím aplikace spole�nosti 

Glynwed. 

Splašková voda: 

 V lokalit� není zavedena kanalizace. Splaškové vody budou odvád�ny 

do malé �istírny odpadních vod. Voda bude takto dále využívána jako voda 

užitková. Zbytek bude odveden do odpadních jímek. 

Osv�tlení: 

 V objektu se p�edpokládá osv�tlení denním sv�tlem. V objektu budou 

instalovány úsporné zá�ivky. V hygienických místnostech a na chodbách je 

navrženo osv�tlení s fotobu�kou. V objektu bude instalováno také nouzové 

osv�tlení na základ� požárn� bezpe�nostního �ešení objektu. 
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Fotovoltaické panely: 

 Fotovoltaické panely jsou osazeny na st�eše objektu. Celkem je v 

systému navrženo 120 panel� zapojených sérioparaleln� ve �ty�ech �adách po 

28 panelech a jedna �ada po osmi panelech. Jedná se o monokrystalické 

k�emíkové panely SE250M-33/D Zheijang Shuqimeng Photovoltaic Tech., Co. 

Jmenovitý výkon jednoho panelu je 250 W. Obsahuje 96 m�ížek o rozm�rech 

125x125 mm. Rozm�ry jednoho panelu jsou 1 590x1 062x50 mm. Hmotnost 

jednoho panelu je 21 kg. Ú�innost panelu je 14,8%. Jmenovitý instalovaný 

výkon systému je 30 kWp. Panely budou instalovány pod úhlem 35° od 

vodorovné roviny a jsou orientovány na jih. P�edpokládaný výkon 

fotovoltaického systému byl vypo�ítán pomocí aplikace PVGIS. P�edpokládá se 

výroba 31,5 MWh elektrické energie za rok. Elekt�ina bude využívána pro 

provoz elektrických za�ízení a osv�tlení v objektu. 

j) Základní p�edpoklady výstavby. 

 Objekt bude realizován v období b�ezen 2015 až �ervenec 2016. 

Výstavba objektu je rozd�lena do etap. 

E1 - Zemní práce 

E2 - Základové konstrukce 

E3 - Hrubá spodní stavba  

E4 - Hrubá vrchní stavba 

E5 - Zast�ešení objektu 

E6 - Provád�ní p�í�ek a hrubých instalací 

E7 - Provád�ní vnit�ních omítek a poter�

E8 - Provád�ní podlah, povrch� a technologie 

E9 - Vnit�ní kompletace 

E10 - Vn�jší úpravy 

E11 - Kontrola kvality a p�ejímka 
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k) Orienta�ní náklady stavby. 

 Orienta�ní cena navrhované stavby dle cenových ukazatel� ve 

stavebnictví pro rok 2014 je stanovena na 83 961 914 K� bez DPH, tedy 101 

593 916 K�. T�íd�ní t�chto ukazatel� vychází z Jednotné klasifikace stavebních 

objekt� (JKSO). Odchylka skute�né ceny m�že dosáhnout až 25%. Uvedená 

cena neobsahuje technologické vybavení objektu.

2.1.5 �LEN�NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZA
ÍZENÍ 

S01 - plynovodní p�ípojka 

S02 - vodovodní p�ípojka 

S03 - p�ípojka elektrické energie 

S04 - p�ípojka komunika�ních kabel�

S05 - budova vina�ství 

S06 - terasa  

S07 - malá �istírna odpadních vod 

S08 - nádrž na deš�ovou vodu 

S09 - zpevn�né komunikace 

S10 - parkovišt� pro hosty 

S11 - parkovišt� pro zam�stnance a zásobování 

S12 - oplocení 

S13 - osv�tlení venkovních ploch 

S14 - fotovoltaické za�ízení 
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2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.2.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

 Objekt se nachází na okraji obce Strážovice p�ímo u silnice první t�ídy 

�íslo 54. Strážovice leží na jihozápadním svahu strážovského kopce Babí lom v 

nadmo�ské výšce 325 metr�. Od m�sta Kyjova jsou Strážovice vzdáleny 

p�ibližn� 7 kilometr� západním sm�rem. Strážovice jsou obcí v okrese Hodonín 

v Jihomoravském kraji. 

 Objekt je navržen na pozemcích, které jsou dostate�n� vzdálené od 

obytné �ásti obce. Kolem pozemk� vede ú�elová pozemní komunikace s 

asfaltovým povrchem. Pozemky jsou ve svahu a sm��ují na jižní stranu. Parcely 

jsou obklopeny poli a vinohrady.  Lokalita leží v klidné oblasti, pro kterou je 

p�stování hrozn� typické. Pozemky jsou nato�eny k jižní stran� a disponují 

p�íjemným výhledem na moravské kopce a louky.  

obr.8 - Výšky bod� v katastrální map�, zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz a vlastní úprava 

 Plocha všech parcel je 36 468 m2. �ástí pozemku vede silni�ní ochranné 

pásmo a regionální biokoridor (viz územní plán a situace stávajícího stavu 

území). Toto pásmo nesmí být b�hem výstavby ani b�hem užívání objektu 
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narušeno. Ochranné silni�ní pásmo pozemní komunikace I. t�ídy je 50m od osy 

vozovky. V silni�ním ochranném pásmu podléhá stavební, reklamní i p�stební 

�innost p�ísn�jším podmínkám, p�ípadn� souhlasu silni�ního správního ú�adu. 

Vlastníci pozemk� v ochranném pásmu jsou povinni strp�t nezbytné �innosti 

vlastníka komunikace. Parcely se nachází na okraji zastav�ného území obce 

Strážovice. Parcely byly doposud využívány k zem�d�lským ú�el�m. Na 

pozemcích se nenacházejí žádné stavební objekty ani stálá zele�. �ást 

pozemku bude dále využívána pro zem�d�lské ú�ely. 

 V katastru nemovitostí je evidována ochrana zem�d�lským p�dním 

fondem. Byl vydán souhlas o odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu. 

Jelikož navrhovaný objekt souvisí s podnikáním, bude stanoven také finan�ní 

odvod. Jiná omezení ani ochrana není evidována. Pozemky se nenacházejí v 

záplavovém území. Pozemky nezasahují žádnou svou �ástí do chrán�ného 

území ani památkové zóny �i rezervace. Na pozemcích nejsou aktivní žádné 

plošné sesuvy. Poblíž lokality se nacházejí dv� aktivní sesuvná území.  

obr.4 - Svahová nestabilita, zdroj: geology.cz 

 Na pozemcích se nenacházejí lesní porosty. Pozemky jsou zem�d�lsky 

zpracovávanou p�dou. Na pozemcích není evidován nález žádných nerostných 

surovin. Poddolované území se nachází pouze v blízkosti pozemk�. Jedná se o 

záznam �. 4014 z roku 1988, surovinou byla železná ruda. 
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obr.9 - Poddolované území, zdroj: geofond.cz 

 V minulosti byly v dané lokalit� provedeny vrty. Hladina podzemní vody 

je minimáln� 10 m pod úrovní terénu. P�dní skladba v lokalit� sestává z šedého 

n�m�ického souvrství s pestrými jíly a slíny, dále pak z deluviální jednotky s 

hlinitopís�itými sedimenty a bzenecké souvrství s jíly, místy s polohami prach�

a písk�. Pro výpo�et základ� uvažujeme zeminy s klasifikací F3/F4 - hlína 

pís�itá, místy pís�itý jíl s konzistencí pevnou. Únosnost zeminy byla stanovena 

na Rdt = 260 kPa. 

obr.10 - Geologické složení, zdroj: geology.cz 

 Radonové riziko je v celé lokalit� nízké. 
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b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor�: 

 Vychází se z p�edchozích provedených pr�zkum� a byly p�evzaty 

p�edchozí zjišt�né skute�nosti o charakteru podloží. Jelikož se jedná o 

studentskou práci, nebyl proveden inženýrsko-geologický pr�zkum. 

 V minulosti byly v dané lokalit� provedeny vrty. Hladina podzemní vody 

je minimáln� 10 m pod úrovní terénu. P�dní skladba v lokalit� sestává z šedého 

n�m�ického souvrství s pestrými jíly a slíny, dále pak z deluviální jednotky s 

hlinitopís�itými sedimenty a bzenecké souvrství s jíly, místy s polohami prach�

a písk�. Radonové riziko je v celé lokalit� nízké. Na pozemcích nejsou aktivní 

žádné plošné sesuvy. Poblíž lokality se nacházejí dv� aktivní sesuvná území - 

�. 5830 a 2493. Záznam o sesuvu �. 2493 je z roku 1963 a o sesuvu �. 5830 je 

z roku 1985.  

c) Stávající ochranná a bezpe�ností pásma: 

 Dle aktuálního územního plánu do pozemk� zasahuje silni�ní ochranné 

pásmo. Ochranné silni�ní pásmo pozemní komunikace I. t�ídy je 50m od osy 

vozovky. V silni�ním ochranném pásmu podléhá stavební, reklamní i p�stební 

�innost p�ísn�jším podmínkám, p�ípadn� souhlasu silni�ního správního ú�adu. 

Vlastníci pozemk� v ochranném pásmu jsou povinni strp�t nezbytné �innosti 

vlastníka komunikace. 

�ást pozemku je ozna�ena jako regionální biokoridor. Toto pásmo musí 

být respektováno po celou dobu výstavby a užívání objektu a nesmí být do n�j 

nijak zasahováno. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: 

 Pozemky neleží v záplavovém území. Pozemky neleží v žádné chrán�né 

oblasti ani se na nich nenacházejí lesní porosty. Pozemky jsou zem�d�lsky 

obd�lávanou p�dou. Na pozemcích není evidován nález žádných nerostných 

surovin. Poddolované území se nachází pouze v blízkosti pozemk�. Jedná se o 

záznam �. 4014 z roku 1988, surovinou byla železná ruda.  



-39-�
�

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové pom�ry v území: 

 Navrhovaná objekt nemá negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 

Nachází se na okraji zastav�ného území a je dostate�n� vzdálen od obytné 

�ásti obce. Stavba nebude mít vliv na odtokové pom�ry v území. Deš�ová voda 

a voda z drenážního systému kolem základových konstrukcí budou 

zachycovány na pozemku do akumula�ní nádrže a budou dále využívány jako 

užitková voda pro provoz budovy. Splašková voda bude odvád�na do jímky. 

Navržena je i instalace malé �istírny odpadních vod, ze které bude voda dále 

využívána jako užitková pro provoz budovy. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin: 

 Na pozemcích se nenacházejí žádné stavební objekty, které by bylo 

nutné demolovat nebo upravovat. Na pozemcích nejsou ani vzrostlé d�eviny, 

které by bylo nutné kácet. Jedná se o ornou p�du. D�eviny jsou vysazeny pouze 

v silni�ním ochranném pásmu pozemní komunikace první t�ídy I/54. 

g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo 

pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa: 

 Pozemky nejsou ur�eny k pln�ní funkce lesa. Pozemky 748/2, 748/3, 

748/4, 748/5 a 748/6 jsou dle katastru nemovitostí chrán�ny zem�d�lským 

p�dním fondem. Na základ� podání žádosti k odn�tí p�dy se všemi 

p�edepsanými náležitostmi a p�ílohami byl ud�len souhlas k odn�tí p�dy ze 

zem�d�lského p�dního fondu. Jelikož plánovaný objekt souvisí s podnikáním, 

bude stanoven také finan�ní odvod.  

�ást pozemku bude dále využívána pro zem�d�lské ú�ely. Je 

navrhována vysázení vinné révy. Malá �ást pozemku bude upravena na park s 

kvetoucí zelení. 

h) Územn� technické podmínky: 

 Na severní stran� od pozemku leží pozemní komunikace první t�ídy �íslo 

54. Na tuto komunikaci je dále napojena ú�elová pozemní komunikace z�ásti s 

asfaltovým povrchem, která je vedena po obvodu pozemku. Tato ú�elová 
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pozemní komunikace je rozd�lena na jednotlivé pozemky, které jsou ve 

vlastnictví dalších osob. 

 Objekt bude napojen na vodovodní sí� DN200. Vodovodní potrubí je 

vedeno na hranici pozemku. Dále pak bude napojen na plynovod VTL, který je 

veden podél pozemní komunikace I/54. Od nedaleké trafostanice je v zemi 

veden kabel elektrické energie, na který je možno objekt napojit. Kanalizace v 

obci není z�ízena. Splaškové vody budou odvád�ny do jímek a deš�ová voda a 

voda z drenážního systému kolem základové konstrukce budou svád�ny do 

podzemní nádrže, ze kterých budou dále využívány jako technologická voda v 

budov�. 

i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané a související 

investice: 

 Realizace stavby bude probíhat v období od února 2015 do �íjna 2016. U 

navrhovaného objektu nejsou p�edpokládány žádné další investice. Výstavba 

objektu je rozd�lena do jednotlivých etap. Stavba je dále �len�na na jednotlivé 

objekty. Tato projektová dokumentace �eší podrobn� provedení stavby objektu 

S05 a S06. 

2.2.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.2.2.1 Ú�EL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK�NÍCH 

JEDNOTEK 

Objekt slouží pro výrobu a distribuci vína. To zahrnuje p�íjem hrozn�, 

jejich zpracování, dále úpravu hroznového moštu a zrání vína a jeho uchování, 

pln�ní do lahví a skladování. Mimo tento provoz poskytuje objekt i stravovací a 

ubytovací služby. N�které prostory jsou primárn� ur�eny pro firemní akce, 

r�zné konference, svatby, rodinné oslavy a podobné události. Prostory 

restaurace jsou ur�eny pro každodenní poskytování stravovacích služeb. V 

objektu je z�ízena i kuchyn� se všemi pot�ebnými pomocnými prostory. 

Sou�ástí objektu je i prodejna vína a drobných vina�ských pot�eb. K dispozici 

jsou také parkovací plochy. 
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Navrhovaný objekt je nová stavba s terénními úpravami a sadbou 

zem�d�lských plodin - vinné révy. Jedná se o trvalou stavbu. 

 Objekt tedy sestává ze �ty� funk�ních jednotek - vina�ství, restaurace, 

ubytování a prodejna vína a drobných vina�ských pot�eb. 

Plochy funk�ních jednotek: vina�ství - 696,37 m2  

     restaurace - 798,90 m2  

     ubytování - 776,30m2  

     prodejna - 65,45 m2  

Po�et zam�stnanc�:  max. 25 osob 

     vina�ství - 5 osob (další 3 - 4 osoby sezónn�) 

     restaurace - 12 osob 

     ubytování - 3 osoby 

     prodejna - 1 osoba 

Po�et host�:    max. 167 osob 

     restaurace - 40 osob 

     salonek - 30 osob 

     sklep - 40 osob 

     degusta�ní místnost - 15 osob 

     ubytování - 42 osob 

2.2.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ 
EŠENÍ 

a) Urbanismus: 

 Navrhovaný objekt leží na okraji zastav�né �ásti obce. Pozemky jsou 

dostate�n� vzdáleny od obytné �ásti obce. Provoz v objektu nemá negativní vliv 

na okolí z hlediska hluku a vibrací. Pozemky leží u frekventované pozemní 

komunikace první t�ídy I/54. Podél pozemk� vede ú�elová pozemní 

komunikace, která se na pozemní komunikaci první t�ídy napojuje. Tato ú�elová 

komunikace má z �ásti asfaltový povrch. Pozemky byly d�íve využívány k 

zem�d�lským ú�el�m. Jsou pod ochranou zem�d�lského p�dního fondu. Na 

základ� podání žádosti k odn�tí p�dy se všemi p�edepsanými náležitostmi a 

p�ílohami byl vydán souhlas o odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu. 
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Jelikož navrhovaný objekt souvisí s podnikáním, bude stanoven také finan�ní 

odvod. Dle platného územního plánu se jedná o plochy orné p�dy ur�ené pro 

ob�anské vybavení. Bylo vydáno územní rozhodnutí o zm�n� využívání území, 

která se týká rozší�ení plochy ur�ené pro ob�anskou vybavenost. Do pozemk�

zasahuje silni�ní ochranné pásmo. �ást pozemku je ozna�ena jako regionální 

biokoridor. Nový územní plán je nyní ve fázi vypracovávání odborem územního 

plánování m�stského ú�adu v Kyjov�. Pozemky jsou obklopeny ornou p�dou a 

vinohrady. �ást pozemku se plánuje využívat dále pro zem�d�lské ú�ely - 

vinohradnictví. Na malé �ásti pozemku jsou navrženy parkové úpravy. 

b) Architektonické �ešení: 

 Navrhovaný objekt má celkem t�i podlaží. Jedno podlaží je podzemní. 

Pozemek je ve svahu, proto je toto podlaží ze severu zcela zasazeno pod terén. 

Z jižní strany je podlaží z�ásti odkryto a je zde do n�j umožn�n p�ístup. Odkrytá 

�ást fasády je opat�ena betonovým obkladem imitující kámen. Zde je také 

situován prostor pro zásobování a p�íjem hrozn�. V tomto podlaží se nachází 

vina�ský provoz. Tento provoz je ur�en pro výrobu, distribuci a skladování vína. 

Z tohoto d�vodu je podlaží zasazeno pod úrove� terénu, aby bylo zajišt�no 

vhodné prost�edí pro zrání vína. Je zde také pobytový kvelbený sklep pro hosty. 

Pro hosty je do tohoto podlaží p�ístup z 1NP schodišt�m nebo výtahem. Do 

prvního nadzemního podlaží je umožn�n vstup do objektu ze severní strany. 

P�ed tímto vstupem je plocha o ší�ce 2,0 m s funkcí záv�t�í. Vstupy do objekt�

jsou vyvýšeny o 150 mm nad p�ilehlý terén. Tento výškový rozdíl je vyrovnán 

schodem a bezbariérovou rampou o sklonu 1:16, která má ší�ku 1,8 m. V tomto 

podlaží je umíst�n stravovací provoz - restaurace a odd�lený salonek, kuchyn�

s veškerým p�íslušenstvím, sklady a zázemí pro zam�stnance. V druhém 

nadzemním podlaží se nachází ubytovací provoz s celkem 22 pokoji pro hosty. 

Z tohoto po�tu je 20 pokoj� dvoul�žkových a 2 pokoje jsou s jedním l�žkem. 

Kapacita ubytování je tedy 42 osob. Druhé nadzemní podlaží je ukon�eno 

železobetonovým monolitickým stropem z d�vodu jak statického, tak z požárn�

bezpe�nostního hlediska. St�echa je oblouková z d�ev�ných vazník�. Mezi 

stropem a horním pásem vazník� je v�traná mezera. P�ívodní otvory jsou 

umíst�ny mezi horními pásy vazník� a odvodní otvory jsou umíst�ny v 

nejvyšším bod� st�echy. Na st�eše jsou osazeny fotovoltaické panely pro 
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výrobu elekt�iny. Tato elekt�ina bude v objektu dále využívána. Navrhovaný 

výkon fotovoltaického systému je optimalizován dle informací o spot�eb�

provoz� podobného rozsahu. Je navrženo celkem 120 panel� zapojených 

sérioparaleln� ve 4 �adách po 28 panelech a jedna �ada po 8 panelech. 

Jmenovitý výkon navržené elektrárny je 30 kWp. Navržený fotovoltaický systém 

dle aplikace PVGIS vyrobí 31,5 MWh za rok. Tato hodnota odpovídá pr�m�rné 

slune�ní radiaci 1,37 MWh/m2 za rok.  

 První a druhé nadzemní podlaží je oproti podzemnímu podlaží ustupující. 

Na této ploše je plochá st�echa se zeleným souvrstvím a s betonovou dlažbou. 

V prvním nadzemním podlaží p�iléhá z jižní strany k objektu terasa pro hosty 

restaurace, p�ípadn� salonku. Terasu nesou monolitické železobetonové sloupy 

na založené na patkách. Terasa nabízí krásný výhled na okolí. Bezpe�nost 

osob na terase je zajišt�na nerezovým zábradlím s d�ev�nou výplní. Ze severní 

strany p�iléhá k prvnímu nadzemnímu podlaží d�ev�ná pergola porostlá vinnou 

révou. Svislé konstrukce nadzemních podlaží mají prov�trávanou skladbu. V 

prvním nadzemním podlaží je fasáda opat�ena d�ev�ným obkladem. V druhém 

nadzemním podlaží je povrchovou úpravou tenkovrstvá omítka. Objekt je 

navržen tak, aby co nejvíce zapadal do okolí a nenarušoval tak p�irozený ráz 

krajiny. 

2.2.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ 
EŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 V objektu jsou navrženy 4 provozy - vina�ství v podzemním podlaží, 

stravovací provoz v prvním nadzemním podlaží s pobytovým sklepem a 

degusta�ní místností v podzemním podlaží, dále ubytovací provoz v druhém 

nadzemním podlaží a prodejna vína a drobných vina�ských pot�eb v prvním 

nadzemním podlaží. Všechny provozy jsou funk�n� propojeny. Objekt je 

navržen tak, aby se provoz zam�stnanc� a host� nek�ížil. 

 Provoz pro výrobu vína není náro�ný, ale p�i n�m nedochází k 

zat�žování okolí hlukem a nadm�rnou prašností. Provoz neprodukuje žádné 

škodlivé látky. P�i kvašení vína dochází k nadm�rné produkci CO2, proto je v 

tomto období nutné zvýšit vým�nu vzduchu t�chto prostor�. Dlouhodobý pobyt 

v t�chto prostorách by mohl mít negativní d�sledky na zdraví osob. Všechny 

odpady vzniklé p�i výrob� budou likvidovány dle platných p�edpis�. Provoz 
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umož�uje p�íjem hrozn�, jejich zpracování, zrání vína i jeho distribuci. Vina�ský 

provoz je odd�len od ostatních provoz� a nachází se v podzemním podlaží. 

P�ístup do toho provozu je umožn�n z jižní strany.  

 Provoz zahrnuje i strojní za�ízení, které je nutné k výrob� vína. Jedná se 

o nerezovou vle�ku na kolech se šnekovým výsypem hrozn�, odstopkova� s 

motorem, �erpadlem a sítem na kole�kách, pneumatický lis s centrálním 

pln�ním, plnící linka a ru�ní vysokozdvižný vozík. Dále je nutné uvažovat 

vybavení objektu nerezovými tanky na víno a d�ev�nými sudy na víno. V 

provozu je vy�len�n i prostor pro skladování lahvovaného vína. Maximální 

p�edpokládaný objem výroby je 70 000 l vína za rok. 

  Ve vina�ském provozu je pro správné zrání vína nutné udržovat 

stálou teplotu 12 °C, p�ípustná teplota je v rozmezí 10 - 16 °C. V zim� nesmí 

teplota klesnout pod 7 °C a v lét� nesmí teplota stoupnout nad 20 °C. Vlhkost 

pro skladování vína je v rozmezí 60 - 70 %. P�i tepeln� technických výpo�tech 

je uvažována maximální možná vlhkost 70% s bezpe�nostní p�irážkou 5%. Tato 

vlhkost se v objektu nebude vyskytovat celoro�n�, ale pouze sezónn�. A to na 

podzim, kdy budou v prostorách zpracovávány hrozny. Po zbytek roku bude v 

t�chto prostorách vlhkost nižší - okolo 60%. 

2.2.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 V objektu se p�edpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Objekt je navržen tak, aby spl�oval všechny požadavky dané 

p�íslušnou legislativou, a spl�uje všechny p�edpoklady pro využívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V objektu je z�ízen výtah 

s kabinou o rozm�rech 1,1 x 1,4 m. Manipula�ní prostor p�ed výtahem musí mít 

minimální rozm�ry 1,2 x 1,5 m. Dve�e do výtahové kabiny mají ší�ku 900 mm. 

Vstupní dve�e do místností, kde se p�edpokládá p�ítomnost osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, mají pr�chozí rozm�ry minimáln� 800 mm. Do 

pokoje pro ubytování t�chto osob vedou dve�e s pr�chozím rozm�rem 900 mm. 

Všechny tyto dve�e nemají prahy. V ubytovací �ásti objektu je pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace vyhrazen jeden pokoj. V objektu je 

vyhrazeno hygienické zázemí pro tyto osoby a je navrženo dle platných 

p�edpis�. Horní hrana sedátka záchodové mísy je 460 mm nad podlahou. 
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Místnost samostatného bezbariérového WC je opat�ena madlem, které je 

instalováno ve výšce 800 mm nad podlahou. Tam, kde je výškový rozdíl ploch 

v�tší, než 25 mm je možnost využití bezbariérové rampy, p�ípadn� výtahu. 

Vstupy do objektu mají pr�chozí rozm�ry 2,0 m, pouze vstup do prodejny vína z 

exteriéru má pr�chozí rozm�ry 1,0 m. P�ed každým vstupem do objektu je 

plocha o ší�ce 2,0 m s funkcí záv�t�í. Vstupy do objekt� jsou vyvýšeny o 150 

mm nad p�ilehlý terén. Tento výškový rozdíl je vyrovnán schodem a 

bezbariérovou rampou o sklonu 1:16. Bezbariérová rampa je široká 1,8 m. Na 

parkovišti jsou vyhrazena 2 parkovací stání pro vozidla osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

2.2.2.5 BEZPE�NOST P
I UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Objekt je navržen tak, aby nebyla ohrožena bezpe�nost p�i užívání 

stavby. Objekt navržen dle platných p�edpis�. U objektu se nep�edpokládá 

výrazn� negativní vliv na životní prost�edí. Provoz v objektu nebude mít 

negativní vliv hluku a vibrací na okolí. Armatury napojené na užitkovou vodu 

musí být viditeln� ozna�eny. Prosklené plochy dve�í musí být viditeln�

ozna�eny ochranným páskem. Výpl� takových dve�í musí být z bezpe�nostního 

skla. Dve�e na únikové cest� z objektu musí být opat�eny samozavíra�em, aby 

p�ípadn� umožnili bezpe�nou evakuaci osob. Hygienické zázemí pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace musí být vybaveny madlem, které je 

osazeno ve výšce 800 mm nad úrovní podlahy. Schodišt� musí být opat�eno 

madlem, p�ípadn� zábradlím, existuje-li možnost pádu z výšky. Terasy, na 

kterých je umožn�n volný pohyb osob a na kterých by mohlo dojít k pádu t�chto 

osob z výšky, musí být opat�eny zábradlím s výplní. První a poslední stupe� v 

každém schodiš�ovém rameni musí být viditeln� ozna�en. Nášlapné vrstvy 

podlah a schodiš� musí být z materiál� se sou�initelem smykového t�ení 

minimáln� 0,6. Prostory, do kterých není povolen volný vstup osob, musí být 

pat�i�n� ozna�eny symbolem nebo textovým ozna�ením "Nepovolaným 

osobám vstup zakázán". Do prostor� s technickým a výrobním za�ízením musí 

být zamezen vstup nepovolaným osobám. Do prostor� vina�ství je možný vstup 

dalších osob pouze s doprovodem pracovník� za ú�elem prohlídky technologie. 

O t�chto prohlídkách pro ve�ejnost je nutné vést záznamy. Všechny materiály 
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byly zvoleny tak, aby nem�ly negativní vliv na zdraví osob a zví�at. K realizaci 

budou použity pouze materiály schválené certifikátem. Na správné provád�ní 

všech konstrukcí bude b�hem výstavby dohlížet osoba s odpovídající 

kvalifikací. 

2.2.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT�

a) Stavební, konstruk�ní a materiálové �ešení: 

 Navrhovaný objekt je t�ípodlažní. Objekt má jedno podlaží podzemní, 

které je zcela pod úrovní terénu, ale z jižní strany je �áste�n� odkryto. Objekt 

má dv� podlaží nadzemní. Tyto podlaží jsou oproti podzemnímu podlaží 

ustupující. St�echa nad �ástí podzemního podlaží je plochá o sklonu 3,3% se 

zeleným souvrstvím a �áste�n� s betonovou dlažbou. 

 Vstup do objektu pro hosty je umožn�n ze severní strany. Vstup do 

objektu pro zam�stnance je také ze severní strany. Pro zam�stnance vina�ství, 

p�íjem a zásobování je vstup situován z jižní strany. P�ed každým vstupem do 

objektu je plocha o ší�ce 2,0 m s funkcí záv�t�í. Vstupy do objekt� jsou 

vyvýšeny o 150 mm nad p�ilehlý terén. Tento výškový rozdíl je vyrovnán 

schodem a bezbariérovou rampou o sklonu 1:16. Bezbariérová rampa je široká 

1,8 m. 

 Objekt bude založen na základových pasech, které jsou z monolitického 

železobetonu. Pasy jsou vyztuženy na základ� statického výpo�tu. Rozm�ry 

jednotlivých pas� byly ur�eny dle výpo�tu zatížení stavby na základovou spáru 

a dle únosnosti zeminy. Únosnost zeminy byla uvažována hodnotou Rdt = 260 

kPa. Tato únosnost byla stanovena na základ� geologických map dané lokality. 

Nejv�tší ší�ka základového pasu je 1,25 m. Výška pasu je 0,5 m. Pod 

základovým pasem je nutné provést podkladní betonovou vrstvu bez vyztužení 

o tlouš�ce 100 mm. Geologická skladba p�dy je r�znorodá - místy se zde 

nachází hlína pís�itá s jílem pís�itým o pevné konzistenci. Železobetonové pasy 

budou provád�ny na podkladní nevyztužený beton o tlouš�ce 100 mm. 

Podkladní betonová deska je ze slab� vyztuženého betonu. Je vyztužena KARI 

sít�mi. Pod podkladní betonovou deskou je drenážní vrstva vytvo�ená drceným 

p�nosklem. Podél základových pas� je položeno drenážní potrubí DN 100. 
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Potrubí je uloženo ve št�rkovém loži frakce 8/16 mm. Št�rkové lože je obaleno 

geotextilií. Pod výtahovou šachtou je základ snížen kv�li dojezdu výtahové 

kabiny. Dojezd výtahu udává výrobce u obou výtah� 1,4 m. 

obr. 11 - Schéma základ�, zdroj: vlastní vizualizace  

 Svislé konstrukce podzemního podlaží jsou navrženy z monolitického 

železobetonu. Konstrukce jsou vyztuženy dle statického výpo�tu. Obvodové 

konstrukce mají tlouš�ku 300 mm. Vnit�ní nosné svislé konstrukce mají tlouš�ku 

200 mm. Vnit�ní p�í�ky jsou zd�né z vápenopískových tvárnic tlouš�ky 150 mm 

a pórobetonových tvárnic tlouš�ky 100 mm. Svislé konstrukce jsou v interiéru 

opat�eny omítkou, hydroizolujícím nát�rem, p�ípadn� obkladem. Svislé 

konstrukce jsou zatepleny deskami XPS. Podlahy v suterénu mají tlouš�ku 200 

mm. Nášlapné vrstvy v prostorách jsou r�zné. Izolace v podlaze je také z desek 

XPS. Podlaha je �ešena jako t�žká plovoucí. Podlaha v místnostech 1.01, 1.02, 

1.03, 1.05 a 1.06, které jsou ur�eny pro vina�ský provoz, je spádována do 

odtokových žlab�. 

 Nadzemní �ásti svislých nosných konstrukcí budou zd�né z 

vápenopískových tvárnic. Obvodové svislé konstrukce mají tlouš�ku 300 mm. 

Vnit�ní nosné st�ny jsou zd�ny z tvárnic tlouš�ky 200 mm. Vnit�ní nenosné 

st�ny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic tlouš�ky 150 mm a z 

pórobetonových tvárnic tlouš�ky 100 mm. Povrchové úpravy st�n v interiéru 

jsou bu� z omítkových sm�sí, keramických �i betonových obklad�. V exteriéru 
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svislé konstrukce mají prov�trávanou skladbu. Zatepleny jsou d�evovláknitou 

izolací vkládanou do nosného d�ev�ného roštu. Rošt se skládá z OSB p�íložek 

o rozm�rech 340 x 200 x 18 mm, které jsou kotveny do svislé konstrukce 

prost�ednictvím ocelových L profil�. Na OSB p�íložky navazují lat� o rozm�rech 

40 x 60 mm. Ochranná folie je kotvena do t�chto latí. V�traná vrstva je 

vytvo�ena pomocí svislých latí o rozm�rech 40 x 60 mm. V prvním nadzemním 

podlaží jsou svislé st�ny v exteriéru opat�eny d�ev�ným obkladem s povrchovou 

úpravou. V druhém nadzemním podlaží je na latích vytvo�en podklad z OSB 

desek, na které je nanášena omítka. Podlahy v nadzemních podlažích mají 

tlouš�ku 150 mm. Nášlapné vrstvy v prostorách jsou r�zné. Izolace v podlaze je 

d�evovláknitých desek. Podlahy jsou �ešeny jako t�žké plovoucí. 

 Stropy nad všemi podlažími jsou navrženy z monolitického železobetonu.  

Strop bude ze statických a požárn� bezpe�nostních d�vod� i nad druhým 

nadzemním podlažím. Nad pobytovým sklepem v suterénu je strop kvelbený. 

Polom�r klenby je 2,75 m a je opat�ena betonovým obkladem. Nad �ástí 

suterénu je vodorovná nosná konstrukce ve sklonu 3,3%. Tato konstrukce plní 

funkci ploché st�echy. Plochá st�echa je s vegeta�ním souvrstvím a místy s 

betonovou dlažbou. Tato konstrukce je �áste�n� prodloužena a vynáší ji 

monolitické železobetonové sloupy kruhového pr��ezu o pr�m�ru 300 mm. Na 

konstrukci je osazeno zábradlí z nerezových svislých sloupk� s d�ev�nou 

výplní. V n�kterých prostorách prvního a druhého nadzemního podlaží budou 

pod stropem instalovány podhledy ze sádrokartonových desek, které zakryjí 

rozvody instalací a vzduchotechniky. Strop nad druhým nadzemním podlažím je 

zateplen d�evovláknitou izolací vkládanou mezi pozednice a dolní pásy vazník�. 

 St�echa je oblouková z d�ev�ných vazník�. Vazníky jsou v osové 

vzdálenosti 1,0 m. St�ešní krytinou jsou šablony z titanzinku. Horní pláš� st�echy 

je zateplen deskami EPS, aby bylo zamezeno možné kondenzaci na spodní 

stran� konstrukce v zimním období. Podst�ešní prostor je v�traný a je p�ístupný 

z technické místnosti p�dním výlezem se žeb�íkem. Na st�echu je pak umožn�n 

p�ístup st�ešním výlezem. Po p�ípadné revize st�echy �i fotovoltaických panel�

jsou na st�echu osazeny bezpe�nostní prvky pro zajišt�ní osob. St�echa je 

odvodn�na prost�ednictvím hranatých deš�ových žlab� a kruhových svod�. 
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obr.12 - Schéma st�ešních vazník�, zdroj: vlastní vizualizace 

 Na st�eše je navržen fotovoltaický systém pro výrobu elekt�iny. 

Fotovoltaické panely jsou orientovány na jih a jsou osazeny ve sklonu 35°. Je 

navrženo celkem 120 panel� zapojených sérioparaleln� ve 4 �adách po 28 

panelech a jedna �ada po 8 panelech. Panely musí být vzdáleny min. 1,0 m od 

odv�trávací st�íšky, aby nedocházelo k narušení proud�ní vzduchu z podst�ešní 

odv�trávané mezery. Od jižního okraje st�echy jsou panely vzdáleny 1,5 m, aby 

nenarušovali estetiku objektu. Od východního a západního okraje st�echy jsou 

panely vzdáleny 3,26 m. Navržené panely zaujímají na st�eše prostor o celkové 

ploše 292,65 m2, což je z plochy celé st�echy 32,14%. Celková plocha st�echy 

je 910,48 m2. Jmenovitý výkon navržené elektrárny je 30 kWp. Navržený 

fotovoltaický systém dle aplikace PVGIS vyrobí 31,5 MWh za rok. Tato hodnota 

odpovídá pr�m�rné slune�ní radiaci 1,37 MWh/m2 za rok. Nosná konstrukce 

panelu bude kotvena p�ímo na falc titanzinkové krytiny pomocí speciální svorky. 

Svorka je tvarovaná tak, aby neporušila krytinu. Na svorku je osazena hliníkový 

L profil 80 x 80 mm. Z t�chto L profil� jsou vytvo�eny i sloupky a šikmá lišta. 

Profily jsou vzájemn� spojeny. Na šikmou �ást jsou osazeny lehké uzav�ené 

hliníkové profily 80 x 80 mm ve dvou výškách. Tyto uzav�ené profily jsou od 

sebe v osové vzdálenosti 750 mm. Fotovoltaický panel je již z výroby opat�en 

hliníkovým ochranným rámem i úchyty. Panel je p�ipevn�n kotvícími prvky k 

uzav�eným hliníkovým profil�m. 
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obr.13 - Schéma umíst�ní fotovoltaických panel� na st�eše, zdroj: vlastní vizualizace 

obr.14 - Schéma nosné konstrukce fotovolatických panel�, zdroj: vlastní vizualizace 

 Schodišt� pro hosty do všech podlaží bude monolitické betonové 

vynášené pomocí železobetonových pr�vlak�. Schodišt� je t�íramenné. 

Uprost�ed je zd�ná výtahová šachta o vnit�ních rozm�rech 2,345 x 1,6 m. 

Schodišt� pro zam�stnance bude ocelové vynášené pomocí ocelových sloup�

a pr�vlak�. Ocelové schodišt� bude opat�eno protipožárním nát�rem. Pro 

zam�stnance a zásobování objektu je zde z�ízen další výtah.  
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 Vnit�ní výpln� otvor� jsou d�ev�né a ocelové.  V prostorách vina�ství jsou 

dve�e ocelové s horním zavíra�em s kluznou lištou. D�ev�né vnit�ní dve�e jsou 

oto�né a posuvné s rámovými nebo obložkovými zárubn�mi. Výpln� vn�jších 

otvor� jsou d�ev�né se sníženou pohledovou výškou rámu. Zasklení je 

provedeno jako trojsklo. Okna v prvním nadzemním podlaží, které jsou 

situovány na jih a západ, jsou opa�eny d�ev�nými posuvnými okenicemi. Jižní a 

západní okna v druhém nadzemním podlaží jsou zastín�ny pomocí vn�jších 

žaluzií. Prvky zastín�ní je nutné instalovat na jižní a západní okna z d�vodu 

možného p�eh�ívání objektu v letním období. Na otvory jsou instalovány i 

parapety z pozinkovaného plechu. 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

 Konstrukce jsou navrženy tak, aby spl�ovaly požadavky na mechanickou 

odolnost a stabilitu. P�i realizaci je nutné dohlížet na správné provedení a 

použití správných metod a materiál�, a b�hem realizace se vyžaduje provád�ní 

pravidelných kontrol. 

2.2.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZA
ÍZENÍ 

 Na pozemku bude osazena malá �istírna odpadních vod, ze které bude 

voda dále využívána jako užitková. Dále budou na pozemku zachycovány do 

nádrže i deš�ové vody, které se budou využívat k dalším ú�el�m. V samostatné 

�ásti je také �ešení a optimalizace návrhu fotovoltaického sytsému. V objektu se 

p�edpokládá teplovodní vytáp�ní a nucené v�trání pomocí rekupera�ní jednotky 

s protiproudým vým�níkem. V objektu jsou navrženy dv� rekupera�ní jednotky. 

Jednotka pro vina�ský provoz umož�uje teplovodní doh�ev a chlazení v letním 

období.  

2.2.2.8 POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ 
EŠENÍ STAVBY 

 Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby je k dispozici v p�íloze. Požární 

bezpe�nost objektu je �ešena dle p�edepsaných p�edpis�. Opat�ení 

zabezpe�ující spln�ní požadavk� je uvedeno v p�íloze. 
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2.2.2.9 ZÁSADY HOSPODA
ENÍ S ENERGIEMI 

 Objekt je navržen tak, aby provoz budovy byl co nejmén� energeticky 

náro�ný a nezat�žoval nadm�rn� svým provozem životní prost�edí. 

 Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy je pro daný objekt 

Uem = 0,13 W/m2K. Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou referen�ní 

budovy je Uem,N = 0,29 W/m2K. Klasifika�ní ukazatel má hodnotu 0,44. Budova 

spl�uje dané požadavky, a tedy spadá do klasifika�ní t�ídy A - mimo�ádn�

úsporná. 

 Celkové tepelné ztráty objektu �iní 31 kW. Pot�eba tepla na vytáp�ní 

budovy je 64 300 kWh za rok, tedy 22,54 kWh/m2/rok. Tato hodnota byla 

zjišt�na pomocí internetové aplikace na TZB-info. Pot�eba energie na oh�ev 

teplé vody je 30 272 kWh za rok. Pot�eba teplé vody je 1 931,24 m3/rok. 

2.2.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROST
EDÍ 

 V objektu je zvolena teplota vnit�ního vzduchu 20 °C. Ve vina�ském 

provozu je teplota vnit�ního vzduchu 12 °C. Spot�eba vody �iní dle vyhlášky �. 

120/2011 Sb. 10 690 l/den, což je 11 m3/den. 

Hluk, vibrace a prašnost: 

 V navrhovaném objektu se nep�edpokládá hlu�ný provoz. Objekt je 

navržen na pozemcích, které jsou dostate�n� vzdáleny od obytné �ásti obce. 

Provoz by nem�l mít výrazn� negativní vliv na životní prost�edí. Nep�edpokládá 

se vliv vibrací ani prašnosti - provoz je nenáro�ný a je situován uvnit�. 

Vytáp�ní: 

 V objektu je navrženo teplovodní vytáp�ní prost�ednictvím designových 

deskových otopných t�les Koratherm Horizontal. T�lesa mají topné ocelové 

profily orientovány vodorovn�. Otopná t�lesa mají šedá nát�r. Otopná soustava 

je dvoutrubková s nuceným ob�hem topné vody. Teplotní spád otopné vody je 

55/45°C. Topná voda je oh�ívána pomocí kondenza�ního plynového kotle 

Buderus Logano plus GB2012-40 s maximálním výkonem 36,8 kW p�i 80/60 °C 
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a 40 kW p�i 50/30 °C. Kotel je stacionární o rozm�rech 964x600x795 mm (v/š/d) 

a jeho hmotnost je 85 kg. 

 Tepelná ztráta objektu �iní 31 kW. Pot�eba tepla na vytáp�ní za rok je 

64,3 MWh/rok. Energeticky vztažná plocha je 2 852,55 m2. M�rná pot�eba tepla 

na vytáp�ní je tedy 22,54 kWh/m2/rok. Výpo�et byl proveden pomocí 

internetové aplikace na TZB-info. 

Chlazení: 

 Objekt je rozd�len na dv� teplotní zóny. Provoz vina�ství je teplotní zóna 

2. Výpo�tová teplota v této zón� je 13,5 °C. V prostorech ur�ených pro uložení 

vína se p�edpokládá pot�eba chlazení v letních m�sících. Zónu 1 tvo�í ostatní 

provozy. Výpo�tová teplota v t�chto prostorech je 20,6 °C. V zón� 1 se 

nep�edpokládá pot�eba chlazení. 

Teplá voda: 

 Teplá voda bude oh�ívána prost�ednictvím druhého stacionárního 

kondenza�ního plynového kotle Buderus Logano GB212-22. Maximální výkon 

kotle p�i 50/30 °C je 22 kW. Kotel má rozm�ry 964x600x625 mm (v/š/d) a jeho 

hmotnost je 65 kg. Teplá voda bude udržována v zásobníku Buderus Logalux 

L2TN. Jedná se o dvojitý zásobník teplé vody o objemu 2x550 l, celkem tedy 

1100 l. Rozm�ry zásobníku jsou 1 000x1 510x 2 030 mm (š/d/v). Pot�eba 

energie na oh�ev teplé vody je 30 272 kWh za rok. Pot�eba teplé vody je 1 

931,24 m3/rok. 

V�trání: 

 V objektu je navrženo nucené v�trání se zp�tným ziskem tepla. Jsou 

navrženy dv� rekupera�ní jednotky. Jedna je instalovaná v zón�1 a druhá je 

instalována pro zónu 2. V zón� 1 v�trání zajiš�uje jednotka Atrea Duplex Multi-V 

6500 s ú�inností rekuperace 86%. Jednotka slouží v zón� 1 pouze pro vým�nu 

vzduchu. Intenzita vým�ny vzduchu se p�edpokládá n = 1 h-1. V kuchyni je 

navíc instalována digesto� s rekuperací o ú�innosti 68%. Rozm�ry jednotky jsou 

1 600x1 065x2 800 mm (v/š/d). V zón� 2 je navržena rekupera�ní jednotka 

Atrea Duplex Flexi 1100 s ú�inností rekuperace 86%. V jednotce je navíc 
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instalováno za�ízení pro chlazení prostor� v letním období. Tato jednotka dále 

umož�uje teplovodní doh�ev vzduchu. Intenzita vým�ny vzduchu v t�chto 

prostorách se p�edpokládá n = 0,3 h-1. Rozm�ry jednotky jsou 1 700x1 100x395 

mm (d/v/š). 

Deš	ová voda: 

 Deš�ová voda bude ze st�ech odvád�na do akumula�ní nádrže a bude v 

objektu dále využívána jako užitková voda, nap�. pro splachování WC a 

zálevání. Ro�ní úhrn srážek v dané lokalit� �iní 600 mm. Dostupné množství 

deš�ových vod je 50  544 l. Na základ� tohoto množství byla navržena nádrž 

Glynwed Columbus XXL s litinovým poklopem a p�epadem do vsaku. Objem 

nádrže je 26 000 l. Návrh byl proveden prost�ednictvím aplikace spole�nosti 

Glynwed. 

Splašková voda: 

V lokalit� není zavedena kanalizace. Splaškové vody budou odvád�ny 

do malé �istírny odpadních vod. Voda bude takto dále využívána jako voda 

užitková. Armatury, na které bude užitková voda napojena, musí být viditeln�

ozna�eny. Zbytek bude odveden do odpadních jímek. 

Osv�tlení: 

 V objektu se p�edpokládá osv�tlení denním sv�tlem. V objektu budou 

instalovány úsporné zá�ivky. V hygienických místnostech a na chodbách je 

navrženo osv�tlení s fotobu�kou. V objektu bude instalováno také nouzové 

osv�tlení na základ� požárn� bezpe�nostního �ešení objektu. 

Fotovoltaické panely: 

 Fotovoltaické panely jsou osazeny na st�eše objektu. Celkem je v 

systému navrženo 120 panel� zapojených sérioparaleln� ve �ty�ech �adách po 

28 panelech a jedna �ada po osmi panelech. Jedná se o monokrystalické 

k�emíkové panely SE250M-33/D Zheijang Shuqimeng Photovoltaic Tech., Co. 

Jmenovitý výkon jednoho panelu je 250 W. Obsahuje 96 m�ížek o rozm�rech 

125x125 mm. Rozm�ry jednoho panelu jsou 1 590x1 062x50 mm. Hmotnost 
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jednoho panelu je 21 kg. Ú�innost panelu je 14,8%. Jmenovitý instalovaný 

výkon systému je 30 kWp. Panely budou instalovány pod úhlem 35° od 

vodorovné roviny a jsou orientovány na jih. P�edpokládaný výkon 

fotovoltaického systému byl vypo�ítán pomocí aplikace PVGIS. P�edpokládá se 

výroba 31,5 MWh elektrické energie za rok. Elekt�ina bude využívána pro 

provoz elektrických za�ízení a osv�tlení v objektu. 

2.2.2.11 OCHRANA STAVBY P
ED NEGATIVNÍMI Ú�INKY VN�JŠÍHO 

PROST
EDÍ 

a) Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží: 

 Radonové riziko je v �ešeném území nízké. Ochrana proti radonu je 

zajišt�na b�žnou asfaltovou izolací. Asfaltové pásy jsou ve dvou vrstvách 

nataveny na podkladní betonovou desku v suterénu. 

b) Ochrana p�ed bludnými proudy: 

 Není nutné �ešit ochranu p�ed bludnými proudy. 

c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou: 

 Provoz v objektu je nenáro�ný a není výrazn� hlu�ný. P�i výrob� vína 

nevznikají žádné škodlivé ot�esy a vibrace. Nejfrekventovan�jší provoz je 

p�edpokládán v podzimních m�sících. Objekt je navržen na pozemcích 

dostate�n� vzdálených od obytné �ásti obce. 

 Pozemek leží u silnice první t�ídy I/54. Silnice je hojn� využívána 

osobními a nákladními vozidly. Podél této silnice jsou vysazeny stromy, které 

hluk z provozu na této komunikaci omezuje. 

d) Ochrana p�ed hlukem: 

 Vina�ský provoz je nenáro�ný a nevzniká p�i n�m žádný výrazný hluk. 

Pozemek je dostate�n� vzdálen od obytné �ásti obce, takže se nep�edpokládá 

rušení obyvatel hlukem. Pro zamezení ší�ení hluku uvnit� budovy je nutné 

správné provedení všech konstrukcí skladeb a použití všech p�edepsaných 

materiál�, nebo materiál� se stejnými vlastnostmi. Akustické �ešení objektu je v 

samostatné �ásti dokumentace. 
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e) Protipovod�ová opat�ení: 

 Pozemek leží mimo záplavové území na svahu, proto není nutné �ešit 

protipovod�ová opat�ení. 

f) Ostatní ú�inky: 

 Poddolované území se nachází pouze v blízkosti pozemk�. Jedná se o 

záznam �. 4014 z roku 1988, surovinou byla železná ruda.  Na pozemcích 

nejsou aktivní žádné plošné sesuvy. Poblíž lokality se nacházejí dv� aktivní 

sesuvná území - �. 5830 a 2493. Záznam o sesuvu �. 2493 je z roku 1963 a o 

sesuvu �. 5830 je z roku 1985. 

2.2.3 P
IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Na pozemku je možné napojení na vodovodní sí�, elektrickou sí� a na 

plynovodní sí�. Kanalizace v obci není. Splašková voda je odvád�na do z�ízené 

malé �istírny odpadních vod a do odpadních jímek. Tato voda bude dále 

užívána jako voda užitková pro provoz budovy. Jako užitková voda bude dále 

využívána i voda deš�ová zachycená v akumula�ní nádrži. Zachycuje se 

deš�ová voda ze st�ech a z drenážního systému podél základové konstrukce. 

Armatury, na které je užitková voda napojena, musí být viditeln� ozna�eny. Od 

nedaleké trafostanice vede podzemní kabel elektrické energie. V objektu je 

navrženo z�ízení fotovoltaického za�ízení pro výrobu elekt�iny na st�eše objektu. 

Instalovaný výkon fotovoltaických panel� je optimalizován dle spot�eby elekt�iny 

podobných objekt� srovnatelného rozsahu tak, aby nevznikaly p�ebytky 

elekt�iny. 

2.2.4 DOPRAVNÍ 
EŠENÍ 

a) Popis dopravního �ešení: 

 Objekt bude napojen na stávající ú�elovou pozemní komunikaci. Na 

pozemku bude z�ízena pozemní komunikace pro vozidla, která povede na 

parkovišt� pro hosty a parkovišt� pro zam�stnance a zásobování. Dále bude na 

pozemku z�ízena zpevn�ná komunikace pro chodce. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 Pozemky leží u pozemní komunikace první t�ídy I/54. Na tuto komunikaci 

je dále napojena ú�elová pozemní komunikace z�ásti s asfaltovým povrchem. 

Komunikace z pozemk� bude napojena na tuto ú�elovou pozemní komunikaci. 

c) Doprava v klidu: 

 Na pozemku bude z�ízeno parkovišt� pro hosty a zvláš� parkovišt� pro 

zam�stnance a zásobování. Vzdálenost parkovišt� a vstupu do budovy je 

maximáln� 300 m. Celkem je pro objekt navrženo 40 parkovacích stání pro 

hosty. Z toho jsou 2 stání ur�ena pro vozidla osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Parkování pro hosty je situováno u východní fasády 

objektu. Dále je navrženo 7 stání pro zam�stnance. Parkovací stání pro 

zam�stnance jsou z jižní strany. 

d) P�ší a cyklistické stezky: 

 Od parkovišt� povede zpevn�ná komunikace pro chodce. Z�ízení stezky 

pro cyklisty se neuvažuje. V obci nejsou z�ízeny cyklistické stezky. Nejbližší 

cyklistické stezky jsou v nedalekém Kyjov�. 

2.2.5 
EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy: 

 Po realizaci objektu budou provád�ny terénní úpravy tak, aby se terén co 

nejvíce podobal p�vodnímu. Suterén je zcela zasazen pod terén, jen z jižní 

strany je �áste�n� odkryta st�na. Na styku zahrnuté a odkryté �ásti je terén 

zajišt�n pomocí st�ny z gabion�. Pomocí t�chto prvk� je zajišt�n terén i podél 

p�íjezdové cesty pro zam�stnance a zásobování. 

b) Použité vegeta�ní prvky: 

 Budou použity b�žné vegeta�ní prvky. Na �ásti ploché st�echy nad 

suterénem je vegeta�ní souvrství pro r�st trávy. Na �ásti pozemku jsou 

navrženy parkové úpravy s okrasnou zelení. Na jižní �ásti pozemku se 

p�edpokládá zem�d�lské využití - plánována je výsadba vinné révy. 
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c) Biotechnická opat�ení: 

 Na pozemku bude instalována akumula�ní nádrž pro zachycení 

deš�ových vod. Tyto vody budou dále využívány jako užitková voda pro provoz 

objektu. Na pozemku bude instalována i malá �istírna odpadních vod. Voda z 

�istírny bude také využívána dále pro provoz budovy jako voda užitková. 

Odpadní voda bude sbírána do odpadních jímek. 

2.2.6 POPIS VLIV� STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST
EDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady, p�da: 

 U provozu objektu se nep�edpokládá žádný výrazn� negativní vliv na 

životní prost�edí. Vina�ství neprodukuje žádné škodlivé látky. Provoz v objektu 

nezne�iš�uje ovzduší ani p�i n�m nevzniká žádný výrazný hluk. Kolem objektu 

bude vysazena vegetace, která by p�ípadný hluk odstínila. P�i kvašení vína 

vzniká v�tší množství oxidu uhli�itého. V tomto období je nutné zajistit vyšší 

vým�nu vzduchu v prostorách vina�ství. Dlouhodobý pobyt v t�chto prostorách 

by mohl p�ítomným osobám zp�sobovat zdravotní problémy. 

b) Vliv na p�írodu a krajinu: 

 Objekt je navržen tak, aby b�hem celého životního cyklu stavby nem�l 

negativní vliv na životní prost�ední a okolní krajinu. Objekt je navržen tak, aby 

svým vzhledem, co nejvíce zapadal do okolí. 

c) Vliv na soustavu chrán�ných území: 

 Pozemky neleží v chrán�ném území, ani v památkov� chrán�né zón� �i 

rezervaci. 

d) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš	ovacího �ízení nebo 

stanoviska EIA: 

 Projekt podléhá procesu posuzování vliv� zám�ru na životní prost�edí. 

Dle p�ílohy �íslo 1 zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní 

prost�edí, spadá zám�r do kategorie II. U tohoto zám�ru je vyžadováno 

provedení zjiš�ovacího �ízení za ú�elem rozhodnutí, zda zám�r bude podléhat 

posuzování vliv� na životní prost�edí. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany: 

 Podél pozemní komunikace vede ochranné silni�ní pásmo. Toto pásmo 

nesmí být nijak narušeno. Na pozemku dále vede ochranné pásmo regionálního 

biokoridoru. Navrhovaný objekt je umíst�n tak, aby do tohoto biokoridoru nijak 

nezasahoval. Tyto ochranná pásma budou respektována jak b�hem p�ípravy a 

realizace stavby, tak i b�hem užívání stavby. 

2.2.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Provoz budovy není náro�ný a neohrožuje okolní obyvatelstvo. B�hem 

výroby v objektu se nep�edpokládá vznik výrazného hluku �i vibrací. Objekt leží 

na pozemcích, které jsou dostate�n� daleko od obytné �ásti obce.  

2.2.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 Zásady organizace výstavby tato projektová dokumentace ne�eší. 
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3. ZÁV�R 

 V diplomové práci jsem se snažila navrhnout nízkoenergetické vina�ství s 

restaurací a ubytováním, které bude pro sv�j provoz využívat obnovitelné zdroje 

a �áste�n� odpady produkované budovou. Zám�rem bylo, aby budova m�la co 

nejmenší vliv na životní prost�edí. Sou�asn� jsem cht�la, aby stavba do svého 

okolí zapadala a zajiš�ovala svým uživatel�m pohodlí a p�íjemné prost�edí. 

Primárn� je tento objekt ur�en pro rodinné oslavy, svatby, firemní akce, 

konference a podobné události s možností ubytování v objektu.  Navštívila 

jsem n�kolik vina�ství a objekt� podobného rozsahu, abych získala co nejvíce 

informací o t�chto provozech a jejich sou�innosti. 

  Jako první jsem �ešila výb�r vhodného pozemku. Jelikož klasické vinné 

sklepy byly vždy kryté zeminou, která zajiš�ovala vhodné prost�edí pro zrání a 

uchování vína, snažila jsem se nalézt pozemek, který je ve svahu. Dalším 

kritériem pro m� bylo okolí pozemk� a to z d�vodu, že sou�ástí objektu m�la 

být i restaurace a ubytování, které m�ly být využívány zejména p�i firemních 

akcích, rodinných oslavách a p�i svatbách. Takový pozemek jsem nalezla ve 

Strážovicích, které jsou nedaleko od Kyjova. Obec je jedním z vyšších bod� na 

Kyjovsku - nadmo�ská výška je 325 m.n.m. Proto tyto pozemky, které se svahují 

k jihu, nabízí krásný výhled na okolí a také soukromí p�i r�zných oslavách a 

akcích, protože jsou na okraji obce a frekventovaná pozemní komunikace leží 

podél pozemk� na severní stran�. P�i navrhování dispozice objektu jsem se 

snažila dodržet všechny hlavní zásady, aby bylo dosaženo maximální pohodlí 

p�i využívání služeb, které objekt nabízí. P�i �ešení dispozice provozu pro 

výrobu vína jsem využila poznatky z n�kolika knih, které se výrobou vína 

zabývají, a také z voln� p�ístupných studijních materiál� pro obor Vinohradnictví 

a vina�ství na Zahradnické fakult� Mendelovy univerzity v Brn�. Po zpracování 

projektového zám�ru a architektonické studie objektu v�etn� vizualizace jsem 

p�istoupila k volb� materiál� pro skladby všech konstrukcí v objektu a jejich 

posouzení, zda vyhovují všech daným normovým požadavk�m. Snahou bylo 

zajistit nízkou energetickou náro�nost stavby a nízký dopad na životní prost�edí. 

Tam, kde to bylo možné ze statického hlediska, jsem volila p�írodní materiály. 

B�hem vypracovávání a posuzování jsem provedla n�kolik konstruk�ních i 
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dispozi�ních zm�n. Zjednodušila jsem tvar objektu, zvolila jsem jiný typ st�echy 

a technické za�ízení budovy. Poté jsem se již mohla v�novat propracování 

jednotlivých rizikových detail� stavby a vypracování provád�cím výkres�m 

stavby, kompletnímu posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, požární 

bezpe�nosti stavby a výpis�m všech výrobk�.  

 V pr�b�hu zpracovávání tématu došlo ke zm�n� a aktualizaci v 

katastrální map�. V práci ovšem vycházím ze starého �len�ní pozemk�. Z 

�asových d�vod� jsem se bohužel nemohla podrobn�ji v�novat energetické 

bilanci stavby, p�esto jsem se návrh snažila po celou dobu sm��ovat k nízké 

energetické náro�nosti objektu a nízkému negativnímu vlivu na životní 

prost�edí. 
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ŠUBRT, R., kolektiv, Tepelné mosty pro nízkoenergetické a pasivní domy. 

Vydání první. Grada Publishing, a.s., Praha 2011. 222 s. ISBN 978-80-247-

4059-1 

KUBE�KOVÁ, Prof. Ing. D., Ph.D., HALÍ
OVÁ, Ing. M., Ph.D., Konstrukce ze 

sádrokartonu. Vydání první. Grada Publishing, a.s., Praha 2012. 112 s. ISBN 

978-80-247-3831-4 

MURTINGER, Mgr. K., TRUXA, Ing. J., Solární energie pro váš d�m. Vydání 

první. Computer Press, a.s., Brno 2010. 107 s. ISBN 978-80-251-3241-8 

MATUŠKA, T., Solární za�ízení v p�íkladech. Vydání první. Grada Publishing, 

a.s., Praha 2013. 254 s. ISBN 978-80-247-3525-2 

NOVOTNÝ, Akad. arch. Ing., J., Cvi�ení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. 

ro�ník: Konstruk�ní cvi�ení pro 3. a 4. ro�ník SPŠ stavebních. Vydání první. 

Sobotáles, Praha 2007. 100 s. ISBN 978-80-86817-23-1 

4.2 PRÁVNÍ P
EDPISY 

• zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�  

• zákon �. 334/1992 Sb., zákon o ochran� zem�d�lského p�dního fondu 

• zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

• zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�  

• zákon �. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vina�ství 

• vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�

• vyhláška �. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb 

• vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�

• vyhláška �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
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• vyhláška �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a 

výkonu státního požárního dozoru 

• vyhláška �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�

• vyhláška �. 503/2006 Sb., o podrobn�jší úprav� územního �ízení a 

ve�ejnoprávní smlouvy. 

• vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�

• vyhláška �. 323/2004 Sb., kterou se provádí zákon o vinohradnictví a vina�ství 

• vyhláška �. 120/2011 Sb., Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška Ministerstva 

zem�d�lství �. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon �. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon�

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

• na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i 

práci, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

• na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

• na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

• na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

• na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 

hluku a vibrací 

4.3 NORMY 

• �SN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres� stavební �ásti 

• �SN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

• �SN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení sn�hem 

• �SN 1901 - Navrhování st�ech - Základní ustanovení 

• �SN 73 0540 - 1 - Tepelná ochrana budov - Terminologie 
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• �SN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky 

• �SN 73 0540 - 3 - Tepelná ochrana budov - Návrhové hodnoty  

• �SN 73 0540 - 4 - Tepelná ochrana budov - Výpo�tové metody 

• �SN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobk� - Požadavky 

• �SN 73 0580 - 1 - Denní osv�tlení budov - Základní požadavky 

• �SN 73 0580 - 2 - Denní osv�tlení budov - Denní osv�tlení obytných budov 

• �SN EN 12831 - tepelné soustavy v budovách - Výpo�et tepelného výkonu 

• �SN EN ISO 13789 - Tepelné chování budov - M�rné tepelné toky prostupem 

tepla a v�tráním - Výpo�tová metoda 

• �SN EN ISO 13790 - Energetická náro�nost budov - Výpo�et spot�eby 

energie na vytáp�ní a chlazení 

• �SN 73 0804 - PBS - Výrobní objekty 

• �SN 73 0810 - PBS - Spole�ná ustanovení 

• �SN 73 0818 - PBS - Obsazení objektu osobami 

• �SN 73 0821 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí 

• �SN 73 0845 - PBS - Sklady 

• �SN 73 0873 - PBS - Zásobování požární vodou 

• �SN 73 4108 - Hygienická za�ízení a šatny 

• �SN 73 4130 - Schodišt� a šikmé rampy - Základní požadavky 

• �SN 73 4505 - Podlahy - Spole�ná ustanovení 

• �SN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silni�ních vozidel 

• �SN 73 6760 - Vnit�ní kanalizace 

• �SN EN 12056 - 3 - Vnit�ní kanalizace - Gravita�ní systémy - �ást 3: odvád�ní 

deš�ových vod ze st�ech - navrhování a výpo�et 

• �SN 75 6261 - Deš�ové nádrže 

• �SN EN 12255 - �istírny odpadních vod 

• �SN EN 15316 - 3 - 1 - Tepelné soustavy v budovách - Výpo�tová metoda pro 

stanovení pot�eb energie a ú�inností soustavy - �ást 3 - 1: Soustavy teplé vody, 

charakteristiky pot�eb (požadavky na odb�r vody) 
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4.4 PODKLADY VÝROBC�

• �eskomoravský beton 

• Silka 

• Ytong 

• Styrotrade 

• Steico 

• Cemix 

• Bitumax 

• Juta 

• Presbeton 

• Rheinzink 

• Stola�ství Vaší�ek 

• Dve�e Havlí�ek 

• JAP 

• Velux 

• Stream Photovoltaic 

• Otis 

• Atrea 

• Glynwed 

4.5 INTERNETOVÉ STRÁNKY VÝROBC�

• http://www.heidelbergcement.com/ beton 

• http://www.ytong.cz   zdící prvky 

• http://www.cemix.cz/   omítky, cementové pot�ry, lepidla apod 

• http://www.prefa.cz/   p�eklady 

• http://www.ferona.cz/    ocelové prvky 

• http://www.styrotrade.cz/   tepelná izolace 

• http://www.steico.com/   d�evovláknitá tepelná izolace 

• http://www.stolarstvivasicek.cz/  okna a dve�e 

• http://www.fa-havlicek.cz/  vnit�ní dve�e 

• http://www.rheinzink.cz/   st�ešní krytina 

• http://www.velox.cz/cs/   st�ešní výlez 

• http://www.schody-jap.cz/  zábradlí, p�dní schody 
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• http://www.presbeton.cz/   dlažby, obrubníky 

• http://www.knauf.cz/   SDK podhledy 

• http://www.mirelon.com/   podložka pod laminátové lamely 

• http://www.juta.cz/    folie, getextilie 

• http://www.bitumax.cz/   asfaltové pásy 

• http://www.denbraven.cz   PUR p�na, lepidla 

• http://www.decospan.cz/   laminátové lamely 

• http://www.rako.cz/   keramické obklady 

• http://www.glynwed.cz/   nádrž na deš�ovou vodu 

• http://www.aco.cz/    odvodn�ní terasy 

• http://www.schiedel.cz/   komínový systém 

• http://www.ariston.com/   plynový kotel a zásobník TUV 

• http://www.atrea.cz/   rekupera�ní jednotky 

4.6 OSTATNÍ INTERNETOVÉ ZDROJE 

• http://nahlizenidokn.cuzk.cz/  katastr nemovitostí 

• http://www.cbpmr.cz/vyskopis.html výškopis �R 

• http://seznamcsn.unmz.cz  seznam platných norem 

• http://aplikace.mvcr.cz   sbírka zákon�

• http://www.zakonyprolidi.cz/  právní p�edpisy 

• http://www.mestokyjov.cz/  M�stský ú�ad Kyjov 

• http://www.strazovice.cz/   obec Strážovice 

• http://www.tzb-info.cz/   poradenské fórum 

• http://www.ceskestavebnictvi.cz/ portál �eského stavebnictví 

• http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis  aplikace PVGIS 

• http://www.geofond.cz/   �eská geologická služba 

• http://www.geology.cz/   �eská geologická služba 

• http://www.archiweb.cz/   Archiweb 

• http://www.vinarskyraj.cz/  vina�ské pot�eby 

4.7 OSTATNÍ ZDROJE 

• studijní materiály Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brn� pro obor 

Vinohradnictví a vina�ství a osobní prohlídky vina�ství v okolí Kyjova 
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5. SEZNAM OBRÁZK� A TABULEK 

5.1 SEZNAM OBRÁZK�

obr. 1 - 
ešené území, zdroj: google.cz/maps a vlastní úprava

obr. 2 - Napojení na dopravní infrastrukturu, zdroj: google.cz/maps a vlastní  

 úprava 

obr. 3 - Katastrální mapa s vyzna�ením obvodu pozemk�, zdroj: portál 

 nahlizenidokn.cuzk.cz a vlastní úprava 

obr. 4 - Svahová nestabilita území, zdroj: geology.cz a vlastní úprava 

obr. 5 - Územní plán obce Strážovice, zdroj: mestokyjov.cz 

obr. 6 - Ortofotomapa s vyzna�ením katastrálních hranic pozemk�, zdroj: portál 

 nahlizenidokn.cuzk.cz 

obr. 7 - Katastrální mapa, zdroj: portál nahlizenidokn.cuzk.cz 

obr. 8 - Výšky bod� v katastrální map�, zdroj: portál nahlizenidokn.cuzk.cz a  

 vlastní úprava 

obr. 9 - Poddolované území, zdroj: geofond.cz 

obr. 10 - Geologické složení, zdroj: geology.cz 

obr. 11 - Schéma základ�, zdroj: vlastní vizualizace 

obr. 12 - Schéma st�ešních vazník�, zdroj: vlastní vizualizace 

obr. 13 - Schéma umíst�ní FV panel� na st�eše, zdroj: vlastní vizualizace 

obr. 14 - Schéma nosné konstrukce FV panel�, zdroj: vlastní vizualizace 

5.2 SEZNAM TABULEK 

tab.1 - Vý�et pozemk� �ešeného území, zdroj: výpis dle nahlizenidokn.cuzk.cz 

tab. 2 - Seznam sousedních a dot�ených pozemk�, zdroj: výpis dle  

 nahlizenidokn.cuzk.cz 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�

PD   projektová dokumentace 

1S   suterén (první podzemní podlaží) 

1NP   první nadzemní podlaží 

2NP   druhé nadzemní podlaží 

�.M.   �íslo místnosti 

MJ   m�rná jednotka 

OZN.   ozna�ení 

i   interiér 

e   exteriér 

KV   konstruk�ní výška 

SV   sv�tlá výška 

TL.   tlouš�ka 

HL.   hloubka 

d.   délka 

š.   ší�ka 

v.   výška 

PT   p�vodní terén 

UT   upravený terén 

PB
   požárn� bezpe�nostní �ešení stavby 

PBS   požární bezpe�nost staveb 

PÚ   požární úsek 

SPB   stupe� požární bezpe�nosti 

PO   požární odolnost 

PHP   p�enosné hasicí p�ístroje 

PV   požární voda 

CHÚC   chrán�ná úniková cesta 

NÚC   nechrán�ná únikový cesta 

H.H.   horní hrana 

S.H.   spodní hrana 

HP   horní pás 

DP   dolní pás 

TI   tepelná izolace 
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HI   hydroizolace 

ŽB   železobeton 

DTD   d�evot�ísková deska 

Al   hliník, hliníkový 

SBS   elastický modifikovaný asfaltový pás (styren-butadien-s 

   tyren) 

XPS   extrudovaný polystyren 

EPS   expandovaný polystyren 

HDPE   vysokohustotní polyethylen 

PE   polyethylen 

PP   polypropylen 

CO2   oxid uhli�itý 

OSB   d�evošt�pková deska 

SDK   sádrokartonová deska 

D   dve�e 

Ds   stropní konstrukce 

K   komín 

O   okno 

P   p�eklad 

Sl   sloup 

SS   skladba st�ny 

SV   skladba podlahy 

ST   skladba st�echy 

T   trám, pr�vlak 

Ti   tepelná izolace 

V   d�ev�ný st�ešní vazník 

V�   ztužující v�nec 

X   prostupy instalací v základových pasech 

Y   prvky 

HUP   hlavní uzáv�r plynu 

PVGIS  internetová aplikace pro návrh fotovoltaiky 

FV   fotovoltaika 

TV   teplá voda 

VZT   vzduchotechnika 



-71-�
�

ÚV   úst�ední vytáp�ní 

ZZT   zp�tný zisk tepla 

hpv.   hladina podzemní vody 

m.n.m   metr nad mo�em 

Bpv.   Baltský po vyrovnání - výškový sou�adnicový systém 

S-JTSK  sou�adnicový systém Jednotné trigonometrické sít�   

   katastrální 

p.�.   parcelní �íslo 

�.p.   �íslo popisné 

k.ú.   katastrální ú�ad 

ÚP   územní plán obce 

ÚR   územní rozhodnutí 

JKSO   jednotná klasifikace stavebních objekt�

�SN   �eská státní norma 

vyhl.   vyhláška 

n.v.   na�ízení vlády 

Sb.   sbírka 

ks   kus 

pož.   požadavky 

sou�.   sou�initel 

obr.   obrázek 

tab.   tabulka 

el.   elekt�ina 
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7. SEZNAM P
ÍLOH 

 • Prohlášení o shod�

 • Metadata 

SLOŽKA A - P�ípravné práce

 • Informace o pozemku 

 • Projektový zám�r 

SLOŽKA B - Studijní práce 

 • Architektonická studie objektu 

 • Odvození ploch pro vina�ství 

 • Terén 

 • Pr�vodní zpráva dle p�ílohy �. 4 k vyhlášce �. 499/2006 Sb., o 

 dokumentaci staveb 

 • Souhrnná technická zpráva dle p�ílohy �. 4 k vyhlášce �. 499/2006 Sb., 

 o dokumentaci staveb 

 • Technická zpráva 

SLOŽKA C - Situa�ní výkresy

 • Situace širších vztah�

 • Situace stávajícího stavu v území 

 • Koordina�ní situa�ní výkres 

�ÁST D - DOKUMENTACE OBJEKT�, TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZA
ÍZENÍ

�ÁST D1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ 
EŠENÍ 

SLOŽKA D1.1 - VÝKRESY 

 • V1 - Situace 

 • V2 - Výkres základ�

 • V3 - P�dorys 1S 
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 • V4 - P�dorys 1NP 

 • V5 - P�dorys 2NP 

 • V6 - 
ez A - A' 

 • V7 - 
ez B - B' 

 • V8 - 
ez C - C' 

 • V9 - Výkres tvaru stropu nad 1S 

 • V10 - Výkres tvaru stropu nad 1NP 

 • V11 - Výkres tvaru stropu nad 2NP 

 • V12 - Výkres obloukové vazníkové st�echy 

 • V14 - Pohled jižní 

 • V15 - Pohled východní 

 • V16 - Pohled severní 

 • V17 - Pohled západní 

SLOŽKA D1.2 - DETAILY 

 • D1 - Vstup do objektu 

 • D2 - Vstup na terasu 

 • D3 - Napojení terasy na svislou konstrukci 1NP 

 • D4 - P�í�né napojení teras 

 • D5 - Vtok na terase 

 • D6 - Podélné napojení teras 

 • D7 - Ukon�ení terasy na sloupech 

 • D8 - Ukon�ení zelené terasy 

 • D9 - Ukon�ení zahrnuté terasy 

 • D10 - Okap obloukové vazníkové st�echy 

 • D11 - P�dní výlez 

 • D12 - St�ešní výlez 

SLOŽKA D2 - POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ 
EŠENÍ STAVBY

 • Technická zpráva požární bezpe�nosti stavby 

 • Výpo�ty požární bezpe�nosti 

 • Výkresy požární bezpe�nosti 

  PV1 - P�dorys 1S 

  PV2 - P�dorys 1NP 
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  PV3 - P�dorys 2NP 

  PV4 - Situace 

SLOŽKA D3 - Specializace: Návrh fotovoltaického  systému

 • Návrh a optimalizace fotovoltaického systému 

 • Schéma osazení fotovoltaických panel� na st�eše objektu 

 • Schéma zapojení fotovoltaického systému 

 • Výstupy z aplikace PVGIS 

SLOŽKA D4 - STAVEBNÍ FYZIKA

 • Technická zpráva stavební fyziky 

 • Výpis skladeb konstrukcí 

 • Výpis oken na obálce budovy 

 • Výpis dve�í na obálce budovy 

 • Výstupy z program�

 • Výpo�ty v programu Excel 

SLOŽKA E - VÝPO�TY A VÝPISY 

 • Výpo�et základ�

 • Výpo�et schodiš�

 • Výpo�et odvodn�ní st�echy 

 • Výpo�et v�tracích otvor� st�echy 

 • Studie odvodn�ní st�echy 

 • Výpo�et po�tu parkovacích míst 

 • Bilance stavby 

 • Výpis skladeb konstrukcí  

 • Výpis oken 

 • Výpis dve�í 

 • Výpis p�eklad�

 • Výpis klempí�ských výrobk�

 • Výpis záme�nických výrobk�

 • Výpis truhlá�ských výrobk�

 • Schematický výpis st�ešních vazník�
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SLOŽKA F - VIZUALIZACE STAVBY  

pozn.: Všechny výše uvedené p�ílohy se nacházejí v samostatných složkách. 


